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Seminar Nasional

Biodiversitas dan Ekologi Tropika (BioETI) 2014

di Universitas Andalas, Padang 27 September 2014

Lokasi : Convention Hall
07:30 – 9:00 Pendaftaran Ulang

09:00 – 10:00 Acara Pembukaan
- Sambutan Ketua Panitia SemNasBio
- Sambutan Ketua Jurusan Biologi FMIPA-Univ. Andalas
- Sambutan dan Pembukaan oleh Rektor Univ. Andalas

- Dr. Syaifullah
- Dr. Jabang Nurdin
- Dr. Werry Darta Taifur

10:00 – 10:30 Tea break

Pemakalah Moderator

10:30 – 11:00 Dr. Jong Chol Lee National IT Industry Promotion Agency, South Korea
The role of waste management for Biodiversity Dr. Erizal Mukhtar

11:00 – 11:30 Dr. Jatna Supriatna Universitas Indonesia
Sumber daya alam hayati indonesia sebagai penjamin
kedaulatan  pangan, energi, air dan kesehatan serta
kekuatan diplomasi  global

Dr. Wilson Novarino

11:30 – 12:00 Dr. Ardinis Arbain Universitas Andalas
Urgensi pemahaman istilah biodiversitas dan korelasinya
dengan identitas etnis

Prof. Dr. Syamsuardi

12:00 – 13:00 ISHOMA

Lokasi : Gedung Labor Bahasa
13:00 – 15:00 Presentasi Makalah di Kelompok Bidang Ilmu
15:00 – 15:30 Tea Break
15:30 – 17:00 Presentasi Makalah di Kelompok Bidang Ilmu

17:00 – Acara Penutupan :
Penutupan oleh Dekan FMIPA, Universitas Andalas : Prof. Dr. Edison Munaf
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Lokal : BIODIVERSITAS-1

PEMAKALAH Penanggung Jawab Ruang : Dr. Tesri Maideliza
SESI 1 Moderator : Dr. Tesri Maideliza

13:00 – 13:15 HASNI RUSLAN, PRIMA LADY
DAN HILDA SILFIA

Keanekaragaman  serangga pada dua habitat berbeda di kawasan Cilintang,
Taman Nasional Ujung Kulon, Banten

13:15 – 13:30 MAIRAWITA Inventarisasi Kecoak di Pasar Tradisional dan Rumah Sakit di Kota Padang,
Sumatera Barat

13:30 – 13:45 ALANIYAH SYAFAREN,
RIDWAN SANTOSO DAN EGI
YUDHA WINATA

Keanekaragaman jenis tumbuhan paku epifit di perkebunan Kelapa Sawit di
sekitar kampus Universitas Pasir Pengaraian

13:45 – 14:00 FITRA SUZANTI, RETNO
WIDHYASTUTI DAN SUCI
RAHAYU

Indeks keanekaragaman jenis serangga  pada beberapa kelompok umur di
perkebunan Kelapa Sawit  Aek Pancur, Medan, Sumatera Utara

SESI 2 Moderator : Dr. Henny Herwina
14:00 – 14:15 DEWI IMELDA ROESMA, ADA

CHORNELIA DAN ARI
ALFHAMA PUTRA

Variasi morfometri ikan Puntius lateristriga Valenciennes, 1842 (Pisces:
Cyprinidae) dari  beberapa sungai di kawasan PT. Tidar Kerinci Agung (TKA)
Sumatera Barat

14:15 – 14:30 MELIYA WATI DAN ELZA
SAFITRI

Keanekaragaman makanan dan  ukuran lambung Rana cancrivora gravenhorst
(ANURA : RANIDAE) pada dataran tinggi dan dataran rendah  Sumatera Barat

14:30 – 14:45 TRI ATMOWIDI, TARUNI SRI
PRAWASTI DAN NOFIALDI

Diversitas dan sebaran Kumbang Staphylinid di lahan pertanian

14:45 – 15:00 REVIS ASRA, SYAMSUARDI
DAN MANSYURDIN

Karakteristik morfologi polen Daemonorops Draco (Willd.) Blume

15:00 – 15:30 Tea Break
SESI 3 Moderator : Dr. Mairawita

15:30 – 15:45 DIYONA PUTRI, HENNY
HERWINA DAN RIJAL SATRIA

Jenis Semut (Hymenoptera: Formicidae) pada Macaranga spp. (Euphorbiaceae)
di Cagar Alam Bukit Barisan, Rimbo Panti, dan Pangean Sumatera Barat

15:45 – 16:00 DJONG HON TJONG, NEQITA
DELIANA BENITA DAN
RIZALDI

Variasi morfometri Hipposideros larvatus (Horsfield, 1823) pada beberapa Gua
di Sumatera Barat

16:00 – 16:15 ROFIZA YOLANDA Jenis-jenis Gastropoda pada ekosistem lamun di pantai Nirwana, Padang,
Sumatera Barat

16:15 – 16:30 EVI AMELIA DAN DIAN
RACHMAWATI

Identifikasi fitoplankton di ekosistem mangrove Cagar Alam Pulau Dua Serang,
Banten

16:30 – 16:45 RINI OKTAVIA, DAHELMI DAN
HENNY HERWINA

Kupu-Kupu pemakan Buah di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat
(TNKS) Wilayah IV  Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat

16:45 – 17:00 TESRI MAIDELIZA Studi perbandingan variasi genetik antara tiga jenis Boehmeria DENGAN
Ranunculus silerifolius
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Lokal : BIODIVERSITAS-2

PEMAKALAH Penanggung Jawab Ruang : Prof. Dr. Syamsuardi
SESI 1 Moderator : Prof. Dr. Syamsuardi

13:00 – 13:15 WINCE HENDRI DAN NAWIR
MUHAR

Inventarisasi jenis Kodok (Ranidae) sebagai komoditi ekspor di Sumatera Barat

13:15 – 13:30 WILSON NOVARINO DAN M.
NAZRI JANRA

Ethno-ornithology dalam budaya Minangkabau

13:30 – 13:45 RATIH RUSMAN, TRI
ATMOWIDI DAN DJUNIJANTI
PEGGIE

Keanekaragaman Kupu-Kupu (Lepidoptera: Papilionoidea)  di Gunung Sago,
Sumatera Barat

13:45 – 14:00 RYSKI DARMA BUSTA, HADI
KURNIAWAN DAN BAMBANG
NURWANTO

Eksplorasi keanekaragaman jenis fauna Ular di Siberut Utara

SESI 2 Moderator : Dr. Revis Asra
14:00 – 14:15 WITA PUSPITA SARI, HENNY

HERWINA DAN DAHELMI
Jenis-jenis Hymenoptera sebagai Serangga Pengunjung pada Tanaman
Mentimun (Cucumis sativus L. Cucurbitaceae) di Lubuk Minturun, Kota Padang
dan Sungai Pua, Kabupaten Agam

14:15 – 14:30 RELSAS YOGICA Potensi sektor pertanian dan perkebunan Kabupaten Pasaman Barat  untuk
menghadapi pasar bebas ASEAN

14:30 – 14:45 FITRI ROZA WIRANATA ,
MAIRAWITA DAN DAHELMI

Jenis-Jenis dan prevalensi soil transmitted helminth pada anak-anak di Olo
Bangau Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman

14:45 – 15:00 SERLIAFRI SUSANTI, HENNY
HERWINA  DAN DAHELMI

Jenis Semut (Hymenoptera: Formicidae) di perkebunan Pisang Air Dingin,
Lubuk Minturun, Sumatera Barat

15:00 – 15:30 Tea Break
SESI 3 Moderator : Dr. Wilson Novarino

15:30 – 15:45 WELLA YURANTI,
SYAMSUARDI DAN SOLFIYENI

Jenis-jenis tumbuhan invasif  di Hutan Pendidikan Dan Penelitian Biologi
(HPPB)

15:45 – 16:00 SOLFIYENI, SYAMSUARDI,
KHAIRUL, WELLA YURANTI
DAN AFRIDA YULIA

Keanekaragaman tumbuhan asing invasif pada vegetasi semak belukar Hutan
Pendidikan Dan Penelitian Biologi Universitas Andalas

16:00 – 16:15 SYAMSUARDI, SOLFIYENI DAN
WELLA YURANTI

Analisis system reproduksi beberapa jenis tumbuhan invasif

16:15 – 16:30 MILDAWATI DAN ARDINIS
ARBAIN

Makromorfologi organ vegetatif dan mikromorfologi spora Aspenium tenerum
G. Forst dari Gunung Marapi di Sumatera Barat

16:30 – 16:45 SYAIFULLAH, ANAS
SALSABILA DAN DENNY PUTRI

The diversity of Snakehead Fishes (Channa spp.) of West Sumatra and its
morphological variation

16:45 – 17:00 INDRA ANGGRIAWAN,
PERIADNADI DAN NURMIATI

Inventarisasi Basidiomycetes di Gunung Singgalang Sumatera Barat
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Lokal : EKOLOGI-1

PEMAKALAH Penanggung Jawab Ruang : Prof. Dr. Dahelmi
SESI 1 Moderator : Prof. Dr. Dahelmi, MS

13:00 – 13:15 DIAN RACHMAWATI DAN EVI
AMELIA

Indeks saprobitas dan struktur komunitas fitoplankton sebagai bioindikator di
perairan Cagar Alam Pulau Dua Serang Banten

13:15 – 13:30 EDWIN WIRA PRADANA, MIRZA
DIKARI KUSRINI DAN LILIK
BUDI PRASETYO

Dispersal Amphibia pada elemen lanskap perkebunan Kelapa Sawit

13:30 – 13:45 NURLAILA SITEPU Komposisi dan struktur komunitas makrozobentos pada beberapa gua di
Kota Padang

13:45 – 14:00 ARI ALFHAMA PUTRA, DEWI
IMELDA ROESMA DAN AFDAL
FAJRI SALIM

Penyelamatan keanekaragaman fauna Ikan Gua dari ancaman peningkatan
aktivitas manusia pada kawasan Karst di Sumatera Barat

SESI 2 Moderator : Dr. Chairul
14:00 – 14:15 BUDI SETIAWAN, TRI

ATMOWIDI DAN SULISTI JORINI
Kelimpahan Anggang-Anggang Ptilomera dromas breddin (Hemiptera:
Gerridae) di Sungai Ciliwung Hulu Bogor

14:15 – 14:30 INDRA JUNAIDI ZAKARIA, VANI
ELSA ANWAR, SUCI
FRIMANOZI

Assessment of coral reef ecosystem condition for tourism potential at coastal
region of Taman Nirwana, Padang City

14:30 – 14:45 ZUHRI SYAM , CHAIRUL DAN
INDAH PRAFITRI YUSA

Keanekaragaman gulma pada kebun Kopi  (Coffea arabica L.) di daerah
Bancah, Nagari Balingka, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam

14:45 – 15:00 IZMIARTI,  JABANG, MISREN
AHYUNI DAN DEA RAHAYU

Keanekaragaman  dan penyebaran kerang (pelecypoda) di perairan Tanjung
Mutiara Danau Singkarak Sumatera Barat

15:00 – 15:30 Tea Break
SESI 3 Moderator : Dr. Rizaldi

15:30 – 15:45 TERNALA ALEXANDER BARUS
DAN HESTI WAHYUNINGSIH

Kajian ekobiologi ikan Neolissochilus sumatranus (Weber & De Beaufort,
1916) di Sungai Asahan, Sumatera Utara

15:45 – 16:00 HESTI WAHYUNINGSIH DAN
TERNALA ALEXANDER BARUS

Populasi Ikan Jurung (Tor sp.) di Sungai Bohorok Sumatera Utara

16:00 – 16:15 NOFRITA, DAHELMI DAN
HAFRIJAL SYANDRI

Parameter fisika kimia perairan sebagai penciri Habitat Ikan Bilih
(Mystacoleucus padangensis)

16:15 – 16:30 ENGGAR UTARI Kearifan lokal masyarakat  adat Baduy dalam pemanfaatan sumber  daya
hayati

16:30 – 16:45 MARDHA TILLAH, WILSON
NOVARINO DAN RIZALDI

Studi morfologi feses mamalia
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Lokal : EKOLOGI-2

PEMAKALAH Penanggung Jawab Ruang : Dr. Indra Junaidi
SESI 1 Moderator : Dr. Indra Junaidi

13:00 – 13:15 FAUZIAH, RIZALDI DAN
WILSON NOVARINO

Interaksi Interspesies Tiga Jenis Kuntul (Ardeidae) di Cagar Alam Baringin
Sati, Sumatera Barat

13:15 – 13:30 JABANG NURDIN DAN IZMIARTI Perbandingan kepadatan populasi dan sebaran ukuran cangkang Kerang
Donax faba gmelin, 1792 (Lamellibranchiata : Donacidae) berdasarkan
kedalaman substrat di perairan pantai Bungus Teluk Kabung, Kota Padang

13:30 – 13:45 VANY HELSA ANWAR, INDRA
JUNAIDI ZAKARIA DAN SUCI
FRIMANOZI

Coral bleaching at the waters of the Kasiak Island, Padang City

13:45 – 14:00 CHAIRUL Keanekaragaman flora di kawasan Kebun Sawit  PT. Hastika Palma
Kencana Kabupaten Solok Selatan

SESI 2 Moderator : Dr. Jabang Nurdin
14:00 – 14:15 VIVI FITRIANI DAN ARMEIN

LUSI ZESWITA
Analisis mikroba pada kerang air tawar (Contradens contradens) di Danau
Singkarak Kabupaten Solok Sumatra Barat

14:15 – 14:30 DITA OSRIANTI, NASRIL NASIR
DAN FUJI ASTUTI FEBRIA

Uji daya hambat biopestisida formulasi minyak daun cengkeh dengan
penambahan minyak Kayu Manis sebagai pengendali Colletotrichum pada
Buah Naga secara Invitro

14:30 – 14:45 NURUL ALIFAH,  ZOZY ANELOI
NOLI DAN SUWIRMEN

Respon tanaman Bayur (Pterospermum javanicum Jungh.) terhadap inokulan
Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) pada lahan bekas Tambang Semen Padang

14:45 – 15:00 FAUZUR RAHMI, EFRIZAL DAN
RESTI RAHAYU

Efek ekstrak etanol Rimpang Temu Mangga (Curcuma mangga Val.) terhadap
kadar gula darah dan kolesterol Mencit Putih (Mus musculus) jantan yang
diinduksi aloksan

15:00 – 15:30 Tea Break
Moderator : Dr. Dewi Imelda

15:30 – 15:45 SYAIFULLAH, ANAS SALSABILA
DAN DENNY PUTRI

The diversity of snakehead fishes (Channa spp.) of West Sumatra and its
morphological variation

15:45 – 16:00 HALIATUR RAHMAH,
MARTINUS DAN RATNA
WULANDARI

Deteksi patogen terbawa benih pada tanaman Jagung

16:00 – 16:15 SHYNTIA HARSARI, NASRIL
NASIR, FUJI ASTUTI FEBRIA

Daya hambat formulasi minyak daun kayu manis dengan penambahan
minyak serai wangi sebagai pestisida nabati dalam menghambat Fusarium
buah naga secara Invitro

16:15 – 16:30 ZA’AZIZA RIDHA JULIA,
NURMIATI DAN PERIADNADI

Penggunaan  Air  Kelapa,  Air  Cucian Beras  dan Air Rendaman Jagung
terhadap  pertumbuhan Miselium  Jamur Kuping Hitam (Auricularia polytricha
(mont.) Sacc) dalam media pembibitan dan poduksi

16:30 – 16:45 HAVIZA ANUGRA,.ZOZY
ANELOI NOLI DAN. FUJI
ASTUTI FEBRIA

Potensi Monochoria vaginalis dalam mengakumulasi  diperairan tercemar
merkuri (hg)
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Lokal : BIOPROSES-1

PEMAKALAH Penanggung Jawab Ruang : Prof. Dr. Mansyurdin
SESI 1 Moderator : Prof. Dr. Mansyurdin

13:00 – 13:15 PUTRI KUMALASARI, ZOZY
ANELOI NOLI DAN FUJI ASTUTI
FEBRIA

Potensi tanaman Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler dalam meremediasi tanah
tercemar Merkuri (Hg) pada lahan bekas Tambang Emas di Sijunjung,
Sumatera Barat

13:15 – 13:30 YUSRA DAN YEMPITA EFENDI Karakterisasi bakteri terseleksi Bacillus sp. 28 dari Budu, sebagai kandidat
Biopreservatif

13:30 – 13:45 YEMPITA EFENDI DAN YUSRA Eksplorasi bakteri dari saluran pencernaan Ikan Nila (Oreochromis niloticus)
yang dibudidayakan di Karamba Jaring Apung Danau Maninjau, Sumatera
Barat

13:45 – 14:00 RAHMADHANI FITRI Beberapa jenis mikroorganisme probiotik dan manfaatnya dalam kehidupan
SESI 2 Moderator : Dr. Nasril Nasir

14:00 – 14:15 MARDHIYETTI, ZULFADLI
SYARIF DAN NOVIRMAN
JAMARUN

Induksi kalus  pada hipokotil tanaman Turi (Sesbania grandiflora) dengan
menggunakan BAP yang dikombinasikan dengan beberapa konsentrasi
auksin secara In-Vitro

14:15 – 14:30 EFRIZAL  DAN INDRA JUNAIDI
ZAKARIA

Kombinasi pakan alami dan buatan  terhadap perubahan diameter telur dan
fekunditas telur  induk betina Rajungan, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)

14:30 – 14:45 SRI PUSPA RAHAYU, FUJI
ASTUTI FEBRIA DAN
ANTHONI AGUSTIEN

Isolasi bakteri resisten Merkuri dari tanah bekas Tambang Emas di
Kenagarian Mundam Sakti Kabupaten Sijunjung

14:45 – 15:00 NASRIL NASIR, RESTI RAHAYU
DAN MAIRAWITA

Respon Trigona minangkabau yang diperlakukan dengan fraksi-fraksi ekstrak
Jahe Liar Elettariopsis slahmong

15:00 – 15:30 Tea Break
SESI 3 Moderator : Dr. Zozy Aneloi Noli

15:30 – 15:45 RIDA OKTORIDA KHASTINI,
PIPIT MARIANINGSIH DAN SITI
GIA SYAUQIYAH FITRI

Isolasi dan penapisan Cendawan Endofit akar asal ekosistem Mangrove
Cagar Alam Pulau Dua Serang Banten

15:45 – 16:00 SITI GIA SYAUQIYAH FITRI,
FITRI PRATIWI DAN RIDA
OKTORIDA KHASTINI

Isolasi bakteri pelarut fosfat dari tanah Rhizosfer Mangrove  Cagar Alam Pulau
Dua Banten

16:00 – 16:15 WARNETY MUNIR, INDRA
JUNAIDI ZAKARIA DAN NELMI
FITRIA

Analisis tingkat kematangan gonad ikan mungkuih Sicyopterus
macrostetholepis.(Bleeker) hidup di Sungai Batang Kuranji Kota Padang
berdasarkan umur, panjang dan berat tubuh

16:15 – 16:30 WARNETY MUNIR, USMAN M
TAN DAN INDRA JUNAIDI
ZAKARIA

Perkembangan larva dan gonad Ikan Bilih Mystacoleucus padangensis (Blkr)

16:30 – 16:45 WAHYU LESTARI DAN
YELMIDA AZIZ

Efektifitas tanaman dalam mereduksi fosfat dari limbah rumah tangga



7

Lokal : BIOPROSES-2

PEMAKALAH Penanggung Jawab Ruang : Dr. Syaifullah
SESI 1 Moderator : Dr. Periadnadi

13:00 – 13:15 NURMIATI, PERIADNADI, T.
NOVARIANTIKA

Kajian mikrobiologis dan fermentasi Ikan Budu Tenggiri (Cybium comersonii
L.) produk fermentasi tradisional Pesisir Sumatera Barat

13:15 – 13:30 HARSUNA YUMNA, NURMIATI
DAN PERIADNADI

Studi komparatif beberapa media bibit produksi terhadap kecepatan
pertumbuhan miselium Jamur Merang

13:30 – 13:45 SUCI  RAHAYU, FRANTYKA
HOTDEAR, T DAN FAUZIAH
HARAHAP

Organogenesis dari Kelapa Sawit asal Eksplan Tunas Pucuk (Apical Bud)

13:45 – 14:00 NURULLAH ASEP ABDILAH, TRI
ATMOWIDI DAN DAMAYANTI
BUCHORI

Pengaruh lama ketiadaan Inang terhadap kapasitas reproduksi parasitoid
Anagrus nilaparvatae pang et Wang (Hymenoptera: Mymaridae).

SESI 2 Moderator : Dr. Fuji Astuti
14:00 – 14:15 SUWIRMEN, ZOZY ANELOI

NOLI  DAN ANZARNI FAJRINA
Induksi perakaran tunas kantong Semar (Nepenthes ampullaria Jack) dengan
beberapa konsentrasi Indole Acetic Acid (IAA) secara In Vitro

14:15 – 14:30 DEWI  MURNI DAN YUHELSA
PUTRA

Optimalisasi produksi biogas eceng gondok dengan hydrothermal
pretreatment

14:30 – 14:45 RESTI RAHAYU, SAFNI
SAHARA, GUSTINA INDRIATI,
NURMANSAH DAN NASRIL
NASIR

Potensi ekstrak sereh wangi (Cymbopogon nardus L. ) untuk pengendalian
Kecoak Jerman (Blattella germanica L.)

14:45 – 15:00 PIPIT MARIANINGSIH, RIDA
OKTORIDA KHASTINI DAN
DESKA PURI

Uji potensi Cendawan Endofit akar Mangrove asal Cagar Alam Pulau Dua
Serang Banten pada pertumbuhan tanaman Tomat (Lycopersicon esculentum
L.) secara In Vitro

15:00 – 15:30 Tea Break
SESI 3 Moderator : Dr. Syaifullah

15:30 – 15:45 FITRI WAHYUNI, ZOZY ANELOI
NOLI DAN FUJI ASTUTI FEBRIA

Potensi beberapa tanaman dalam mengakumulasi Merkuri pada tanah
bekas Tambang Emas

15:45 – 16:00 DWI ANINDITYA, ZOZY ANELOI
NOLI DAN FUJI ASTUTI FEBRIA

Pemberian Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) pada tanaman Calopogonium
muconoides (Desv.) dan Centrosema pubescens (Benth.) untuk bioremediasi
lahan tercemar Merkuri

16:00 – 16:15 HAVIZA ANUGRA, ZOZY
ANELOI NOLI DAN FUJI ASTUTI
FEBRIA

Potensi Monochoria vaginalis dalam mengakumulasi diperairan tercemar
Merkuri (Hg)

16:15 – 16:30 YOSI RAHMAN RESTI RAHAYU
DAN DAHELMI

Efektivitas beberapa insektisida aerosol dengan metode glass jar dan semprot
terhadap  Kecoak Jerman (Blattella germanica L.) Strain Plz-Smrd

16:30 – 16:45 NIKEN AYU PAMUKAS,
MULYADI

Implementasi of resirculation system for domestication and rearing of juaro
juveniles (Pangasius polyranodon)
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Lokal : FITOKIMIA, KESEHATAN DAN ETNOMEDICINE

PEMAKALAH Penanggung Jawab Ruang : Dr. Resti Rahayu
SESI 1 Moderator : Dr. Nurmiati

13:00 – 13:15 JISMI MUBARRAK, HILWAN
YUDA TERUNA DAN FILZA
YULINA ADE

Bioaktivitas antioksidan biji tumbuhan Bingkek (Entada phaseoloides Merr)

13:15 – 13:30 IT JAMILAH, ERMAN MUNIR
DAN NUNUK PRIYANI

Antimicrobial compound producing of local lactic acid bacteria as biocontrol
agent of fresh water fish pathogens biofilm cells

13:30 – 13:45 SIPRIYADI, YULIN LESTARI
DAN ANJA MERYANDINI

Eksplorasi potensi aktinomiset sebagai Antimikrob, Anticendawan dan
penghasil Enzim Xilanase Ekstraselular asal tanah Hutan Cifor Bogor Barat

13:45 – 14:00 HASMIWARTI, JAMSARI, YAN
WIRASTI

Isolasi dan karakterisasi marker mikro satelit pada Aedes aegypti vektor
demam berdarah di Sumatera Barat

SESI 2 Moderator : Dr. Dewi Imelda
14:00 – 14:15 NURHAYATI, EFRIDA DAN

NORA HARMINARTI
Deteksi serologis Malaria dari spesimen air liur

14:15 – 14:30 NETTI ARYANI, EFAWANI DAN
NUR ASIAH

Pengkayaan vitamin E pada pakan untuk pematangan gonad Ikan Mali
(Labiobarbus festivus heckel)

14:30 – 14:45 NURHAYATI DAN NORA
HARMINARTI

Peningkatan performansi saliva sebagai spesimen Diagnostik Molekuler
Malaria dengan modifikasi Teknik Koleksi

14:45 – 15:00 FEBRI SEMBIRING DAN
HERBERT SIPAHUTAR

Analisis kualitas spermatozoa Mencit (Mus musculus) pasca pemberian air
seduhan Kopi

15:00 – 15:30 Tea Break
SESI 3 Moderator : Dr. Resti Rahayu

15:30 – 15:45 ARYUDA YOZA SELFA, NASRIL
NASIR DAN FUJI ASTUTI
FEBRIA

Uji daya hambat formulasi minyak piper aduncum sebagai pestisida nabati
pengendali jamur Fusarium pada batang Hylocereus polyrhizus secara Invitro

15:45 – 16:00 HAFIZATUR RAHMA, NURMIATI
DAN ANTHONI AGUSTIEN

Kandungan polifenol dan aktivitas antioksidan Jamur Tiram  (Pleourotus spp.)
beraneka warna

16:00 – 16:15 UCOP HAROEN Ekstraksi, identifikasi dan purifikasi limbah Jus Jeruk sebagai Feed Additive
Alami

16:15 – 16:30 ANANDA, HERBERT
SIPAHUTAR DAN MEIDA
NUGRAHALIA

Daya fertilitas Mencit (Mus musculus) betina pasca pemberian air seduhan
kopi peroral

16:30 – 16:45 INDAH FAJARWATI, EFRIZAL
DAN RESTI RAHAYU

Pengaruh Gambir  (Uncaria gambir Roxb) terhadap kadar gula darah pada
Mencit Putih Jantan (Mus musculus) yang diinduksi Alloxan
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THE ROLE OF WASTE MANAGEMENT FOR BIODIVERSITY

Dr. Jong Chol Lee
National IT Industry Promotion Agency, South Korea
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SUMBER DAYA ALAM HAYATI INDONESIA SEBAGAI PENJAMIN
KEDAULATAN  PANGAN, ENERGI, AIR DAN KESEHATAN SERTA
KEKUATAN DIPLOMASI  GLOBAL

Dr. Jatna Supriatna
Dept Biologi dan Pusat Riset Perubahan Iklim, Universitas Indonesia

Indonesia dikaruniai dengan kekayaan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati yang
sangat luar biasa. Pemanfaatan sumber daya hayati langsung sudah dilakukan secara tradisional.
Keanekaragaman hayati Indonesia yang jumlahnya sangat tinggi, baru sekitar 6.000 spesies
tumbuhan, 1.000 spesies hewan, dan 100 spesies jasad renik, yang telah diketahui potensinya dan
dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Spesies-spesies
asli yang telah berhasil dibudidayakan untuk menjamin kebutuhan pangan kita, antara lain padi,
tebu, dan pisang. Untuk kesehatan adalah kunyit dan jahe, serta untuk bahan bangunan adalah
bambu dan kayu sungkai. Itu hanya sebagain kecil contoh dari sumber daya hayati yang sudah
ribuan tahun dipergunakan oleh masyarakat Indonesia.

Kita mempunyai lebih dari 10% kekayaan keanekaragaman hayati dunia. Meskipun luas
daratan Indonesia hanya 1,3% dari total luas daratan dunia, di dalamnya terkandung 12% jenis
mamalia, 7,3% jenis reptil dan amfibi, dan 17% jenis burung. Hanya beberapa negara, seperti
Brazil, yang mampu menandingi persentase jumlah itu. Bahkan, menurut IUCN untuk pusat
keanekaragaman dan endemisitas tumbuhan, Indonesia masuk urutan keempat bersama Cina,
Papua Nugini, dan Amerika Serikat. Kekayaan tersebut harus dimanfaatkan dan dikelola dengan
bijak sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai Khalifah di dunia. Dengan alasan itulah
kita menjadi bagian upaya masyarakat global untuk menghentikan kerusakan lingkungan dan
kepunahan keanekaragaman hayati. Pemerintah akan memastikan semua komitmen terhadap
berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati, dijalankan dengan
konsisten.

Untuk menunjukkan keseriusan komitmen ini, Pemerintah telah meratifikasi konvensi
dalam Undang Undang dan juga mengadopsi Nagoya protokol dimana pembagian keuntungan
dari hasil penggalian sumber daya hayati sudah diatur secara global. Dengan demikian, potensi
ekonomi untuk keperluan obat, industri, pangan dan energi dapat menjadi sumber dana bagi
Indonesia tetapi manfaat langsung juga akan diterima dunia. Di era milenium sekarang ini,
masyarakat global sudah hampir bersatu dalam ruang dan waktu. Dengan demikian berbagai
pemikiran dan paradigma baru dalam pengembangan industri, pangan, obat-obatan dan lainnya
yang ramah lingkungan sangat dibutuhkan. Jutaan orang bepergian melakukan perjalanan
antarkota, antarbenua atau bahkan ke hutan dan laut dengan tujuan mulai dari untuk menikmati
keindahan alam, menghirup udara perdesaan hingga mencari sumber daya alternatif untuk
memenuhi berbagai hajat dan kebutuhan manusia di dunia. Indonesia akan mendapatkan dana
dari pengembangan berbagai aktivitas  termasuk ekoturisme yang nilainya cukup besar bila kita
dapat mengembangkannya dengan prinsip ilmiah yang benar. Sumber daya hayati yang cukup
besar ini dapat menjadikan sumber kekuatan dalam diplomasi global khususnya dalam berbagai
macam konvensi yang berhubungan dengan sumber daya dan perdagangan serta pelestariannya.
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Lokal : BIODIVERSITAS-1 13:00 – 13:15

KEANEKARAGAMAN SERANGGA PADA DUA HABITAT BERBEDA DI KAWASAN
CILINTANG, TAMAN NASIONAL UJUNG KULON, BANTEN

HASNI RUSLAN1, PRIMA LADY1 DAN HILDA SILFIA2

1Fakultas Biologi Universitas Indonesia, 2Fakultas Biologi Universitas Nasional
Email : hasni_ruslan@yahoo.co.id

ABSTRAK

Taman Nasional Ujung Kulon memiliki kekayaan alam hayati yang tinggi, ditinjau dari keberadaan flora
dan fauna yang terdapat di Taman Nasional, salah satu fauna yang ada adalah serangga. Serangga
merupakan fauna yang jumlahnya banyak di muka bumi ini, mempunyai peranan yang sangat penting di
suatu ekosistem baik secara langsung maupun tidak langsung. Peranan serangga di dalam ekosistem
diantaranya adalah sebagai pollinator, dekomposer, pemangsa, parasitoid dan bioindikator bagi suatu
ekosistem.Tujuan dari pada penelitian ini untuk mengetahui keanekaragaman berbagai jenis serangga
yang terdapat di TN Ujung Kulon. Penelitian dilakukan pada tanggal 25 April - 1 Mei 2014, di kawasan
Cilintang, Desa Taman Jaya, Kabupaten Pandeglang, Ujung Kulon. Penelitian serangga dilakukan dengan
metode purposive sampling yang berlangsung selama 4 hari untuk 2 habitat. Pengamatan dilakukan di dua
habitat yang berbeda yaitu habitat hutan dan habitat padang rumput. Di TN Ujung Kulon ditemukan 10
ordo, 34 famili, 127 jenis dengan total individu 725. Indeks keanekaragaman serangga di TN Ujung
Kulon tergolong tinggi (H’=4,45). Berdasarkan uji hutchinson terhadap perbanding indeks
keanekaragaman di habitat padang rumput dan hutan, tidak terdapat perbedaan yang bermakna.
Kelimpahan relatif dan frekuensi relatif serangga yang tertinggi didapatkan pada Junonia atlites, Papilio
peranthus dan Semut hitam (Formicidae). Faktor lingkungan, suhu dan kelembaban yang didapat sesuai
dengan kehidupan serangga.

Kata Kunci : Keanekaragaman, Serangga , Taman Nasional Ujung Kulon

Lokal : BIODIVERSITAS-1 13:15 – 13:30

INVENTARISASI KECOAK DI PASAR TRADISIONAL DAN RUMAH SAKIT DI
KOTA PADANG SUMATERA BARAT

MAIRAWITA, RESTI RAHAYU DAN ROBBY JANNATAN
Laboratorium Taksonomi Hewan Jurusan Biologi Universitas Andalas
Email : mairawitamarlisrahman@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian tentang inventarisasi kecoak di pasar tradisional dan rumah sakit di Kota Padang
Sumatera Barat telah dilakukan pada bulan Agustus sampai September 2014. Metoda yang
digunakan adalah metoda umpan dan tangkap langsung. Sampel dikoleksi di dua pasar
tradisional dan satu rumah sakit swasta di Kota Padang, selanjutnya sampel diidentifikasi di
Laboratorium Taksonomi Hewan Jurusan Biologi Universitas Andalas. Kecoak yang dikoleksi
terdiri dari tiga spesies yaitu Periplaneta americana, Blattella gemanica dan Nauphoeta cinerea,
kecoak tersebut termasuk ke dalam tiga subfamili, tiga famili dan dua superfamili. Jumlah
spesies terbanyak didapatkan pada famili Blattellidae.

Kata kunci: kecoak, rumah sakit, pasar tradisional, Padang
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Lokal : BIODIVERSITAS-1 13:30 – 13:45

KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN PAKU EPIFIT DI PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DI SEKITAR KAMPUS UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

ALANIYAH SYAFAREN, RIDWAN SANTOSO DAN EGI YUDHA WINATA
Alaniyah Syafaren, Ridwan Santoso, Egi Yudha Winata
Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Pasir Pengaraian Riau
Email : ellasyafaren@yahoo.co.id

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian mengenai keanekaragaman tumbuhan paku epifit pada bulan Februari hingga
Maret 2014 di perkebunan kelapa sawit di sekitar kampus Universitas Pasir Pengaraian. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman tumbuhan paku epifit pada kelapa sawit dari 3 lokasi yaitu
pada bagian gerbang masuk kampus, bagian tengah kampus dan di belakang kampus. Sampel dikoleksi
secara purposive sampling dengan menggunakan plot berukuran 10 x 30 m. Didapatkan sebanyak 15
spesies tumbuhan paku pada penelitian ini yaitu Antropyum callifolium, A. lineatum, A. nidus, A.
platyneuron, Davalia denticulata, D. majuscula, D. trichomanoides, Drymo-glosum piloselloides,
Goniophlebium persicifolium, Nephrolepis bisserata, N. falcata, Oleandra pistillaris, Polypodium
verrucosum, Sellaginella willdenowii dan Thelypteris sp. Nilai indeks diversitas (H’) berkisar antara 1,25-
1,74, nilai keseragaman (E) berkisar antara 0,67-0,84 dan nilai dominansi (C) berkisar antara 0,2-0,7. Dan
dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman tumbuhan paku epifit pada batang kelapa sawit di sekitar
kampus Universitas Pasir Pengaraian berada pada kategori rendah.

Kata Kunci : Keanekaragaman, Tumbuhan Paku, Perkebunan Kelapa Sawit

Lokal : BIODIVERSITAS-1 13:45 – 14:00

INDEKS KEANEKARAGAMAN JENIS SERANGGA  PADA BEBERAPA KELOMPOK
UMUR DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT AEK PANCUR, MEDAN, SUMATERA
UTARA

FITRA SUZANTI, RETNO WIDHYASTUTI DAN SUCI RAHAYU
Universitas Sumatera Utara, USU, USU
santialif@yahoo.com

ABSTRAK

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu ekosistem binaan manusia yang rentan terhadap serangan
hama dan penyakit. Keanekaragaman serangga yang ada di ekosistem ini sangat penting diketahui untuk
mencegah serangan hama ataupun untuk menciptakan kondisi yang seimbang sehingga kehadiran
serangga-serangga tersebut tidak merugikan. Penelitian dilaksanakan dari bulan Februari sampai Juni
2013. Pengambilan sampel serangga dilakukan di kebun kelapa sawit milik Pusat Penelitian Kelapa Sawit
(PPKS) di Aek Pancur, Tanjung Morawa, Medan, Sumatera Utara. Identifikasi serangga dilakukan di
LIPI. Penelitian ini dilakukan dengan mengelompokan kelapa sawit dalam tiga kelompok umur yaitu
umur 1-5 thn, 6-15 thn dan > 15 thn. Pada masing-masing kelompok umur diambil serangganya dengan
cara menyemprotkan insektisida dan menampung serangga yang jatuh. Penyemprotan dilakukan pada
siang dan malam hari. Hasil penelitian menunjukan bahwa serangga yang tertangkap seluruhnya adalah
4115 ekor terdiri dari 18 ordo dan 80 famili. Serangga paling banyak ditemukan pada kelompok umur 6-
15 thn yaitu 2569 ekor, diikuti umur >15 thn sebanyak 881 ekor dan umur 1-5 thn 665 ekor. Indeks
keanekaragaman jenis tertinggi adalah pada kelapa sawit berumur >15 thn, diikuti umur 1-5 thn dan 6-15
thn dengan nilai berturut-turut 1,918; 1,389 dan 0,42.

Kata Kunci : keanekaragaman, serangga, kelapa sawit.
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Lokal : BIODIVERSITAS-1 14:00 – 14:15

VARIASI MORFOMETRI IKAN Puntius lateristriga DARI BEBERAPA SUNGAI DI
KAWASAN PT. TKA

DEWI IMELDA ROESMA, ADA CHORNELIA DAN ARI ALFHAMA PUTRA
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas
Email: dewi_roesma@yahoo.com

ABSTRAK

Ikan Puntius lateristriga Valenciennes, 1842 (Pisces: Cyprinidae) merupakan salah satu jenis berpotensi
sebagai ikan hias yang dapat ditemukan di sungai-sungai dan anak sungai di kawasan PT. Tidar Kerinci
Agung (PT. TKA). Untuk mengetahui variasi karakter morfometri populasi-populasi antar sungai di
kawasan tersebut maka dilakukan studi mengenai variasi morfometri  pada sejumlah 48 individu P.
lateristriga dari 6 sungai (S. Batang Sako, S. Talang, S. Betung, S. Mangun, S. Suir dan S. Tengkulak).
Analisis dilakukan berdasarkan 23 karakter morfometri. Data hasil pengukuran dianalisis dengan uji non
parametrik Kruskall-Wallis, Mann Whitney U Test. Pengelompokan antar sub populasi dilakukan dengan
Plot Principal Component Analysis (PCA) serta analisis cluster UPGMA. Hasil analisis menunjukan
adanya sejumlah karakter yang mengalami divergensi pada beberapa populasi ikan P. lateristriga di areal
PT. TKA sehingga memunculkan adanya pengelompokan subpopulasi antar sungai.

Kata Kunci : Puntius lateristriga, morfometri, variasi

Lokal : BIODIVERSITAS-1 14:15 – 14:30

KEANEKARAGAMAN MAKANAN DAN UKURAN LAMBUNG Rana cancrivora
Gravenhorst (Anura : Ranidae) PADA DATARAN TINGGI DAN DATARAN RENDAH
SUMATERA BARAT

MELIYA WATI DAN ELZA SAFITRI
STKIP PGRI Sumbar, STKIP PGRI Sumbar,
Email : meliyawatibio0310@gmail.com

ABSTRAK

Amfibia memiliki berbagai peranan penting bagi kehidupan manusia, terutama peranan ekologis. Amfibia
juga berfungsi sebagai bio-indikator bagi kondisi lingkungan karena memiliki respon terhadap perubahan
lingkungan. Makanan utama Amfibia adalah serangga sehingga dapat membantu keseimbangan
ekosistem terutama dalam pengendalian populasi serangga. Rana cancrivora merupakan jenis katak
sawah yang berperan penting untuk pengendalian hama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
keanekaragaman makanan dan ukuran lambung Rana cancrivora pada dataran tinggi dan rendah di
Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa katak Rana cancrivora di lokasi dataran rendah
(Padang) lebih beragam yaitu 7 ordo dari kelas Arthropoda dan 1 dari Gastropoda serta ditemukan larva
dan pupa serangga. Keragaman makanan pada lokasi dataran tinggi (Batu Sangkar)  lebih sedikit yaitu 5
ordo dari kelas Arthropoda dan ditemukan jenis dari Gastropda. Hasil pengukuran morfometrik berbeda
nyata pada parameter lebar lambung, panjang dan lebar moncong. Parameter panjang lambung dan berat
menunjukkan tidak berbeda nyata.

Kata Kunci : Keanekaragaman makanan, ukuran lambung, ketinggian, Rana cancrivora
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Lokal : BIODIVERSITAS-1 14:30 – 14:45

DIVERSITAS DAN SEBARAN KUMBANG STAPHYLINID DI LAHAN PERTANIAN

TRI ATMOWIDI, TARUNI SRI PRAWASTI, NOFIALDI
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor
Email : atmowidi@gmail.com

ABSTRAK

Kumbang staphylinid (Coleoptera) dicirikan dengan tubuh ramping memanjang, berwarna jingga, cokelat,
atau hitam dengan elytra pendek. Kumbang ini berperan sebagai predator hama pertanaman padi. Dalam
penelitian ini dikaji keanekaragaman dan pola sebaran spesies staphylinid di persawahan dan kebun ubi
jalar di daerah Bogor. Koleksi staphylinid di persawahan dilakukan dengan scan sampling di pinggiran
petak pertanaman padi. Di kebun ubi jalar, koleksi staphylinid dilakukan dalam plot 1m2 berjumlah 10
plot tiap petaknya. Di persawahan ditemukan empat spesies staphylinid, yaitu Paederus fuscipes, Astenus
lombokianus (subfamili Paederinae), Stenus sp., dan Hypostenus arachnoides (subfamili Steninae) dan P.
fuscipes ditemukan dominan. Di kebun ubi jalar ditemukan enam spesies staphylinid, yaitu Stenus sp.,
Hypostenus prahoeensis, Paederus fuscipes, Philonthus sp1, Philonthus sp2, dan Philonthus sp3 dan
Stenus sp. merupakan spesies dominan. Keanekaragaman spesies staphylinid di persawahan dan kebun
ubi jalar tergolong rendah (H’=0,14 dan H’=0,67). Di kebun ubi jalar, kumbang Stenus sp., P. fuscipes
dan H. prahoeensis mempunyai pola sebaran mengelompok dan Stenus sp. mempunyai indeks nilai
penting tertinggi (162,5%).

Kata Kunci : diversitas, staphylinid, lahan pertanian, pola sebaran spesies

Lokal : BIODIVERSITAS-1 14:45 – 15:00

KARAKTERISTIK MORFOLOGI POLEN Daemonorops Draco (Willd.) BLUME

REVIS ASRA, SYAMSUARDI2 DAN MANSYURDIN2

1Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi, Jambi
2Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : r.revisasra@yahoo.com

ABSTRAK

Kajian morfologi polen penting dalam taksonomi tumbuhan, karena ciri morfologi polen konsisten.
Observasi polen secara ultrastruktur dengan menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM)
membantu mendefinisikan karakteristik polen seperti bentuk, ukuran, dan ada atau tidak adanya eksin.
Pengambilan sampel perbungaan jantan D. draco untuk pengkoleksian polen dilakukan di Mandiangin,
Jambi. Pengamatan polen dengan Scanning Electron Microscope (SEM) dilakukan di Laboratorium SEM,
Bidang Zoologi, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Berdasarkan ukuran
dari diameter ekuatorial, maka polen D. draco termasuk ke dalam kelompok polen yang berukuran kecil
(21 µm). Polen mempunyai apertura dan memiliki lesura, tipe ornamentasi eksin rata. Tipe aperture pada
polen D. draco adalah monocolpate. Bentuk aperture monocolpate dianggap sebagai starting point dari
seluruh bentuk lainnya. Tipe aperture ini dipertimbangkan menjadi karakter primitive. Ukuran polen
Daemonorops draco berdasarkan Panjang Sumbu Polar  (PSP) = 26.08 µm, Panjang Sumbu Equatorial
(PSE) = 21µm dan  Polar/Equatorial (P/E) = 1.24µm. Ukuran polen, dan ornamentasi eksin erat kaitannya
dengan sistem polinasi, dimana  ukuran polen yang kecil, dan ornamentasi eksinnya rata polinasinya
melalui angin (anemogami).

Kata Kunci : Daemonorops draco, polen,  ukuran, ornamentasi
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Lokal : BIODIVERSITAS-1 15:30 – 15:45

JENIS SEMUT (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) PADA Macaranga spp.
(EUPHORBIACEAE) DI CAGAR ALAM BUKIT BARISAN, RIMBO PANTI, DAN
PANGEAN SUMATERA BARAT

DIYONA PUTRI1, HENNY HERWINA1 DAN RIJAL SATRIA2

1Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Sumatera Barat
2Faculty of Science and Engineering at Kagoshima University, Japan
Email: dyon.putri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis semut (Hymenoptera: Formicidae) pada Macaranga
spp. (Euphorbiaceae) di Cagar Alam Bukit Barisan, Rimbo Panti, dan Pangean Sumatera Barat.
Pengambilan sampel dilakukan pada bulan Maret, April dan Juni 2014 dengan menggunakan metode Free
Collection. Pada penelitian ini ditemukan sebanyak enam jenis semut yang tergolong ke dalam lima
genera, empat ribe, tiga subfamili. Subfamili Formicinae memiliki jenis yang paling banyak (tiga jenis)
diikuti Subfamili Myrmicinae (dua jenis) dan Subfamili yang paling sedikit adalah Ponerinae yang hanya
terdiri dari satu jenis. Jenis semut yang paling banyak didapatkan jumlah individunya adalah
Crematogaster borneensis (Andre, 1896) (Myrmicinae) (414 individu). Jenis ini ditemukan pada ketiga
jenis Macaranga (Macaranga bancana (Miq.) Mull.Arg.), Macaranga depressa (Mull. Arg), dan
Macaranga gigantea (Reichb.F. & Zoll.).

Kata Kunci : Semut, Macaranga, Cagar Alam, Free collection.

Lokal : BIODIVERSITAS-1 15:45 – 16:00

VARIASI MORFOMETRI Hipposideros larvatus (HORSFIELD, 1823) PADA
BEBERAPA GUA DI SUMATERA BARAT

DJONG HON TJONG, NEQITA DELIANA BENITA DAN RIZALDI
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : tjong20@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian tentang variasi morfometri kelelawar Hipposideros larvatus (Horsfield, 1823) pada beberapa
gua di Sumatera Barat telah dilakukan dari bulan April sampai dengan September 2011. Sampel
kelelawar dikoleksi secara langsung sebanyak tujuh ekor di Gua Kalilawa (Padang), 20 ekor di Gua
Gunung Bungsu (Tanah Datar) dan 19 ekor di Gua Laguang (Sijunjung). Pengukuran morfometri tubuh
dan cranium dilakukan di Laboratorium Genetika dan Sitologi, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas Padang. Analisis morfometri H. larvatus pada beberapa gua
di Sumatera Barat memperlihatkan hubungan kekerabatan yang dekat antara populasi Sijunjung dengan
populasi Tanah Datar, sedangkan diferensiasi morfologi ditemukan antara populasi Padang dengan Tanah
Datar pada sampel betina dan antara populasi Padang dengan Sijunjung pada sampel jantan. Disamping
itu juga ditemukan diferensiasi pada karakter cranium antara populasi Padang dengan Sijunjung pada
sampel betina dan antara populasi Padang dengan Tanah Datar pada sampel jantan. Terlihat diferensiasi
yang signifikan antara populasi Barat (Padang) dan populasi Timur (Sijunjung dan Tanah Datar) baik
morfologi tubuh maupun cranium. Seksual dimorfisme ditemukan pada karakter morfologi tubuh dan
cranium yang mana betina lebih besar dari pada jantan.

Kata Kunci : Hipposideros larvatus, Sumatera Barat, Gua
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Lokal : BIODIVERSITAS-1 16:00 – 16:15

JENIS-JENIS GASTROPODA PADA EKOSISTEM LAMUN DI PANTAI NIRWANA,
PADANG, SUMATERA BARAT

ROFIZA YOLANDA
Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasir Pengaraian
Email : padangers@gmail.com

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian mengenai jenis-jenis gastropoda yang terdapat pada ekosistem lamun
di pantai nirwana, Padang, Sumatera Barat pada bulan Januari hingga April 2014. Penelitian ini
dilaksanakan dengan metoda survey pada 5 stasiun dengan menggunakan line transect yang
ditarik dari bibir pantai mengarah laut sepanjang 100 m. Sampel dikoleksi dengan menggunakan
kerangka kuadrat 1 x 1 meter. Didapatkan sebanyak 15 spesies gastropoda, yaitu Ceritium sp.,
Cypraea annulus, C. arabica, C. interupta, C. lynx, C. tigris, Monodonta labio, Morula fusca,
Morula sp., Polinices tumidus, Tectus pyramis, Trochus maculatus, T. niloticus, Turbo
argyrostomus, dan T. cinereus. Spesies yang mendominasi adalah C. arabica. Sedikitnya jumlah
spesies gastropoda yang didapatkan pada ekosistem ini disebabkan karena pemanfaatan
organisme ini sebagai sumber makanan, pencemaran dan rusaknya ekosistem lamun akibat
kapal-pakal nelayan yang berlabuh pada ekosistem ini.

Kata Kunci : Gastropoda, Ekosistem Lamun, Pantai Nirwana

Lokal : BIODIVERSITAS-1 16:15 – 16:30

IDENTIFIKASI FITOPLANKTON DI EKOSISTEM MANGROVE CAGAR ALAM
PULAU DUA SERANG, BANTEN

EVI AMELIA DAN DIAN RACHMAWATI,
Prodi Pendidikan Biologi, FKIP, UNTIRTA
Email : eevamelia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis fitoplankton serta jenis terbanyak yang
terdapat di ekosistem mangrove Cagar Alam Pulau Dua, Serang Banten. Pengambilan sampel
dilakukan di tiga stasiun yang berbeda dengan replikasi sebanyak tiga kali. Dari hasil penelitian
ditemukan 26 genera fitoplankton yang termasuk ke dalam 3 kelas yaitu: diatomae,
chlorophyceae, dan cyanophyceae. Genus fitoplankton yang terbanyak ditemukan adalah
Diplopsalis.

Kata Kunci : identifikasi, fitoplankton
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Lokal : BIODIVERSITAS-1 16:30 – 16:45

KUPU-KUPU PEMAKAN BUAH DI KAWASAN TAMAN NASIONAL KERINCI
SEBLAT (TNKS) WILAYAH IV  KABUPATEN SOLOK SELATAN, SUMATERA
BARAT

RINI OKTAVIA, DAHELMI DAN HENNY HERWINA
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : dahelmi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian mengenai spesies kupu-kupu pemakan buah yang terdapat di Taman Nasional Kerinci
Seblat (TNKS) wilayah IV Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat telah dilakukan pada bulan
Februari sampai Juni 2014. Kupu-kupu dikoleksi  dengan menggunakan perangkap Cylindrical
Gauze. Didapatkan 13 spesies kupu-kupu yang terdiri dari 3 famili (Amathusiidae, Nymphalidae
dan Satyridae), 12 genera dan 33 individu. Spesies yang paling banyak ditemukan adalah dari
famili Nymphalidae (7 spesies), diikuti famili Satyridae (4 spesies) dan famili Amathusiidae (2
spesies). Jumlah spesies dan individu lebih banyak ditemukan pada perangkap yang dipasang
pada understorey (11 spesies) dibandingkan dengan canopy (2 spesies).

Kata Kunci : Kupu-kupu, Buah, Taman Nasional, Cylindrical Gauze, Spesies.

Lokal : BIODIVERSITAS-1 16:45 – 17:00

STUDI PERBANDINGAN VARIASI GENETIK ANTARA TIGA JENIS Boehmeria
DENGAN Ranunculus silerifolius

Tesri Maideliza
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : tesri@fmipa.unand.ac.id

ABSTRAK

Telah dilakukan studi perbandingan variasi genetik antara tiga jenis Boehmeria (B. nivea, B.
nivea, B. cylindrical) dengan sejenis guma sawah Ranunculus silerifolius. Variasi genetik R.
silerifolius di dapatkan dengan data keragaman allozim di laboratorium Botanical Garden, Osaka
City University, Japan. Sedangkan data jenis Boehmeria didapatkan dari data morfologi dan
RAPD. Dari penelitian didapatkan variasi genetik R silerifolius lebih tinggi berada dalam
populasi, genetik differensiasi dengan aliran gene yang tergolong tinggi  antar disebabkan oleh
sistim polinasi “facultative autogamous” pada jenis tumbuhan ini. Pada tiga jenis Boehmeria
variasi genetik berada dalam populasi namun variasi genetic antar populasi tergolong rendah
sebagai adanya tendensi populasi berasal dari klon yang sama.

Kata Kunci : Variasi genetik, allozim, RAPD, Aliran gen
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Lokal : BIODIVERSITAS-2 13:00 – 13:15

INVENTARISASI JENIS KODOK (RANIDAE) SEBAGAI KOMODITI EKSPOR DI
SUMATERA BARAT

WINCE HENDRI DAN NAWIR MUHAR,
Biologi Pascasarjana S-3 Universitas Andalas, Pendidikan Biologi FKIP Universitas Bung Hatta
Email : wince_hendri@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini betujuan untuk menginventarisasi dan menganalisis keanekaragaman jenis Kodok
(Ranidae) yang ditangkap untuk diperjualbelikan penduduk di daerah Sumatera Barat sebagai
komoditi ekspor. Penelitian dilakukan di daerah Sijunjung, Ujung Gading (Pasaman), Mentawai
(Siberut Tengah) dan Tarusan (Painan) dengan metode penangkapan secara langsung di
lapangan. Hasil penelitian menunjukkan jenis kodok yang sering ditangkap dan diperjualbelikan
adalah jenis Fejervarya limnocharis ditemukan pada lokasi Ujung Gading, Painan, Pasaman;
Limnonectes blythii ditemukan di Sijunjung, Pasaman, Mentawai, Rana erythraea ditemukaan di
Pasaman dan Painan, Rana calconata dan, Limnonectes sp.  Dari penelitian yang telah dilakukan
terlihat beberapa jenis kodok berukuran besar sepeti Limnonectes blythii dan Limnonectes sp
jarang ditemukan, tetapi kodok berukuran kecil Fejervarya limnocharis ditemukan dalam jumlah
yang banyak. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman jenis kodok Ranidae
yang ditangkap di Sumatera Barat mempunyai gambaran spesies yang berbeda  pada kawasana
daerah yang berbeda. Penelitian ini perlu dilanjutkan dengan penelitian lebih mendalam kepada
keanekaragaman genetik mengingat beberapa jenis sangat jarang ditemukan serta menganalisis
hubungan filogenetik di antara dan di dalam spesies itu ditemukan.

Kata Kunci : inventarisasi, kenekaragaman, filogenetik

Lokal : BIODIVERSITAS-2 13:15 – 13:30

ETHNO-ORNITHOLOGY DALAM BUDAYA MINANGKABAU : BURUNG DALAM
PERSPEKTIF MASYARAKAT MINANGKABAU

WILSON NOVARINO DAN M. NAZRI JANRA
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : wilson_n_id@yahoo.com

ABSTRAK

Masyarakat Minangkabau mempunyai keterkaitan yang erat dengan burung. Tulisan ini
menjabarkan tentang persepsi masyarakat Minangkabu terhadap burung. Kajian dilakukan
dengan pendekatan Desk study dan in depth interview dengan beberapa orang tokoh masyarakat
dan pemuka adat.  Berdasarkan hasil kajian, sebanyak tujuh bentuk pemanfaatan burung tercatat
selama kegiatan penelitian. Bentuk pemanfaatan bisa berupa; sumber inspirasi, pengobatan,
kepercayaan/pertanda, kegemaran, ukuran waktu, estetika dan kuliner. Hasil kajian juga
menunjukkan adanya perubahan dan penurunan tingkat pemahaman masyarakat Minangkabau
terhadap tanda-tanda alam (burung) sejalan dengan perkembangan budaya urban dan minimnya
sarana alih pengetahuan dari tetua adat kepada kaum muda.

Kata Kunci : burung, budaya minangkabau, etnoornithology
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Lokal : BIODIVERSITAS-2 13:30 – 13:45

KEANEKARAGAMAN KUPU-KUPU (LEPIDOPTERA: PAPILIONOIDEA) DI
GUNUNG SAGO, SUMATERA BARAT

RATIH RUSMAN1, TRI ATMOWIDI1 DAN DJUNIJANTI PEGGIE2

1Departemen Biologi, Fakultas matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor
2Bidang Zoologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Cibinong
Email : ratih.rusman@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keanekaragaman kupu-kupu di kawasan Gunung
Sago dan sekitarnya. Pengamatan dilakukan dengan metode scan sampling di empat tipe habitat,
yaitu hutan sekunder, hutan pinus, hutan karet dan lahan pertanian. Koleksi dan pengamatan
kupu-kupu dilakukan selama sepuluh hari di masing-masing tipe habitat, dari pukul 08.00-16.00
WIB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Gunung sago dan sekitarnya terdapat 184 spesies
kupu-kupu yang tergolong ke dalam lima famili yaitu famili Papilionidae (19 spesies), famili
Pieridae (21 spesies), famili Nymphalidae (93 spesies), famili Riodinidae (3 spesies) dan famili
Lycaenidae (48 spesies). Keanekaragaman kupu-kupu paling tinggi yaitu di hutan sekunder (H=
4.095), diikuti  hutan karet (H= 4.007), lahan pertanian (H= 3.785), dan hutan pinus (H= 3.418).
Dua spesies yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan kupu-kupu yang dilindungi
Undang-undang yaitu Trogonoptera brookiana dan Troides amphrysus.

Kata Kunci : kupu-kupu, papilionoidea, keanekaragaman, Gunung Sago

Lokal : BIODIVERSITAS-2 13:450 – 14:00

EKSPLORASI KEANEKARAGAMAN JENIS FAUNA ULAR DI SIBERUT UTARA

RYSKI DARMA BUSTA, HADI KURNIAWAN DAN BAMBANG NURWANTO
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas
Email : ryski.debe@gmail.com

ABSTRAK

Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kepulauan di barat pulau Sumatra yang memiliki
proporsi spesies endemik yang lebih tinggi dari Pulau Sumatra. Penelitian tentang ular di
Mentawai telah di lakukan oleh Boulenger (1894) dan De Roij (1922) tetapi belum ada
penelitian terbaru tentang ular di kepulauan Mentawai. Pulau Siberut merupakan pulau terbesar
di kawasan kepuluan mentawai, tetapi belum ada eksplorasi mengenai keanekaragaman jenis
ular di pulau Siberut. Tujuan dari penelitian ini adalah mendata jenis-jenis ular yang ada di
Siberut Utara serta untuk mengetahui jumlah jenis ular yang dilindungi. Sedangkan metode yang
digunakan yaitu metode survei dan koleksi langsung dilapangan dan pengidentifikasian sampel.
Dari penelitian yang telah di lakulan, didapatkan 8 jenis ular yang tergolong kedalam 7 Genus
dan 4 Famili. Jenis ular yang paling sering ditemukan adalah Cerberus rynchop dan
Dendrelaphis pictus. Di penelitian ini tidak ada jenis ular yang dilindungi oleh UU. Tetapi ada
satu jenis ular yang masuk kedalam daftar merah IUCN dengan status Vurnerable yaitu Boiga
nigriceps brevicauda yang merupakan endemik Kepulauan Mentawai

Kata Kunci : Keanekaragaman jenis, ular, Siberut Utara
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Lokal : BIODIVERSITAS-2 14:00 – 14:15

JENIS-JENIS HYMENOPTERA SEBAGAI SERANGGA PENGUNJUNG PADA
TANAMAN MENTIMUN (Cucumis Sativus L. CUCURBITACEAE) DI LUBUK
MINTURUN, KOTA PADANG DAN SUNGAI PUA, KABUPATEN AGAM

WITA PUSPITA SARI, HENNY HERWINA, DAHELMI
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : hennyf91@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian mengenai jenis-jenis Hymenoptera sebagai serangga pengunjung pada tanaman
mentimun (Cucumis sativus L. Cucurbitaceae) telah dilakukan pada dua lokasi (Lubuk Minturun,
Padang dan Sungai Pua, Kabupaten Agam) pada bulan Juni 2013 sampai dengan Januari 2014.
Metode yang digunakan adalah pengkoleksian secara langsung menggunakan jala serangga.
Telah didapatkan 11 jenis serangga yang tergolong kedalam 5 famili, 8 genera, dan 93 individu.
Famili terbanyak yang ditemukan adalah famili Vespidae (empat jenis) dan Anthoporidae (tiga
jenis). Untuk famili Formicidae ditemukan dua jenis, sedangkan Apidae dan Colletidae masing-
masing hanya ditemukan satu jenis. Genera yang paling banyak ditemukan adalah Xylocopa
(tiga jenis) dan Delta (dua jenis), sedangkan untuk genus yang lainnya hanya ditemukan masing-
masing satu jenis. Jenis dengan individu yang paling banyak ditemukan adalah Xylocopa confusa
Linnaeus, 1902 (60 individu).

Kata Kunci : Cucumis sativus, serangga, pengunjung, tanaman, jenis

Lokal : BIODIVERSITAS-2 14:15 – 14:30

POTENSI SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN
BARAT  UNTUK MENGHADAPI PASAR BEBAS ASEAN

RELSAS YOGICA
Universitas Negeri Padang
Email : relsasyogica.1103992@gmail.com

ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan visi 2020 ASEAN akan diterapkan pasar tunggal untuk wilayah Asia
Tenggara. Pasar tunggal ini akan membentuk jalur bebas barang, jasa, tenaga kerja dan investasi.
Sebagai anggota ASEAN, Indonesia tentu saja akan ikut serta dalam proses ini. Dalam rangka
memperkuat integritas Indonesia dibutuhkan pondasi perekonomian yang kuat, yang didukung
penuh oleh potensi unggulan daerah. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu wilayah
pertanian dan perkebunan di Sumatera Barat. Komoditas unggulan Pasaman Barat adalah Kelapa
Sawit, Jagung, Padi, Kakao, Pisang dan Ubi Jalar. Makalah ini membahas tentang potensi
Kabupaten Pasaman Barat dari sektor komoditas unggulan pertanian dan perkebunan.
Diharapkan dengan pembahasan yang telah dibuat maka akan diketahui secara lebih jelas
mengenai potensi pertanian dan perkebunan Pasaman Barat untuk dapat dikembangkan demi
keikutsertaan masyarakat daerah menghadapi pasar bebas ASEAN.

Kata Kunci : Potensi, pertanian, perkebunan, pasar bebas
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Lokal : BIODIVERSITAS-2 14:30 – 14:45

JENIS-JENIS DAN PREVALENSI SOIL TRANSMITTED HELMINTH PADA ANAK-
ANAK DI OLO BANGAU BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

FITRI ROZA WIRANATA, MAIRAWITA DAN DAHELMI
Laboratorium Taksonomi Hewan, Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas
Email : rozawiranata001@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian tentang Jenis-Jenis dan Prevalensi Soil Transmitted Helminths pada Anak-Anak di
Olo Bangau Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan dari bulan Maret sampai
April 2014. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei. Penentuan lokasi dilakukan dengan
cara purposive sampling. Sampel tinja diperiksa menggunakan metode pengapungan. Pada
penelitian ini didapatkan 3 jenis parasit dari kelas nematoda, ordo Ascaridorida famili
Ascarididae dan ordo Strongylidea famili Strongyloidea yaitu : Ascaris lumbricoides, Necator
americanus dan Strongyloides stercoralis. Prevalensi paling tinggi adalah pada cacing Ascaris
lumbricoides yaitu sebesar 70%, kemudian Necator americanus sebesar 23%, Strongyloides
stercoralis sebesar 6% dan prevalensi gabungan cacing A. lumbricoides dan N. americanus
sebesar 16,6%. Anak-anak yang kebiasaannya sehari-hari kurang baik terinfeksi oleh cacing
nematoda.

Kata Kunci : Anak-anak, infeksi, nematoda, prevalensi

Lokal : BIODIVERSITAS-2 14:45 – 15:00

JENIS SEMUT (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) DI PERKEBUNAN PISANG AIR
DINGIN, LUBUKMINTURUN, SUMATERA BARAT

SERLIAFRI SUSANTI, HENNY HERWINA DAN DAHELMI
Laboratorium Taksonomi Hewan, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : nuansaiman@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian tentang jenis semut (Hymenoptera: Formicidae) di Perkebunan Pisang Air Dingin,
Lubuk Minturun, Sumatera Barat dikoleksi dengan menggunakan metode “Quadra protocol"
(free collection, honey bait, soil core sampling dan leaf litter sampling) pada tanggal 15 Maret
2014 pada transek sepanjang 180 m yang dibagi menjadi 3 subtransek. Ditemukan 20 jenis semut
yang tergolong kedalam empat subfamily, 12 tribe, 14 genera dan 901 individu. Subfamili
Formicinae ditemukan dengan jumlah yang paling banyak (Sembilan jenis dan lima genera)
diikuti oleh Myrmicinae (6 jenis dan 4 genera), Dolichoderinae (tiga jenis dan 3 genera) dan
Ponerinae (dua jenis dan dua genera). Genus yang paling banyak ditemukan yaitu Pheidole,
Camponotus dan Polyrhachis (masing-masing tiga jenis). Jenis yang paling banyak ditemukan
individunya adalah Tapinoma melanocephalum (367 individu). Anoplolepis gracilipes dan
Oecophylla smaragdina adalah jenis semut yang paling sering ditemukan (masing-masing 12%)
diikuti oleh Iridomyrmex anceps (10%). Indeks Diversitas Shannon-Wiener semut di perkebunan
pisang Air Dingin adalah 1,90.

Kata Kunci: Semut, jenis, pisang, perkebunan, Air Dingin
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Lokal : BIODIVERSITAS-2 15:30 – 15:45

JENIS-JENIS TUMBUHAN INVASIF DI HUTAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
BIOLOGI (HPPB)

WELLA YURANTI1, SYAMSUARDI1 DAN SOLFIYENI2

1Herbarium Universitas Andalas (ANDA), Padang, Sumatera Barat 25163
2Laboratorium Ekologi Tumbuhan, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : wellayuranti@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian tentang jenis-jenis tumbuhan asing invasif yang terdapat di Hutan Pendidikan dan
Penelitian Biologi telah dilakukan dari bulan Februari sampai Juni 2014 di Hutan Pendidikan dan
Penelitian Biologi (HPPB), Limau Manis Padang, kemudian dilanjutkan di Laboratorium
Taksonomi Tumbuhan dan Herbarium Universitas Andalas (ANDA) Universitas Andalas,
Padang. Metode yang digunakan metode survei. Sampel dikoleksi di lapangan di sepanjang dua
rute penjelahan di HPPB. Identifikasi jenis menggunakan referensi taksonomi khususnya yang
terkait dengan gulma dan jenis invasif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 29 jenis tumbuhan
asing (Allien spesies) invasif telah teridentifikasi yang termasuk ke dalam 15 famili. Famili
Leguminosae memiliki jumlah jenis terbanyak (delapan jenis), Compositae (lima jenis) dan
diikuti oleh famili Melastomataceae, Poaceae dan Verbenaceae (masing-masing 2 jenis) serta
Acanthaceae, Costaceae, Lamiaceae, Malvaceae, Myrtaceae, Oxalidaceae, Piperaceae,
Rubiaceae, Rosaceae dan Vitaceae (masing-masing satu jenis).

Kata Kunci : keanekaragaman jenis, tumbuhan asing  invasif, hutan tropis, pengendalian.

Lokal : BIODIVERSITAS-2 15:45 – 16:00

KEANEKARAGAMAN TUMBUHAN ASING INVASIF PADA VEGETASI SEMAK
BELUKAR HUTAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN BIOLOGI (HPPB)
UNIVERSITAS ANDALAS

SOLFIYENI, SYAMSUARDI, KHAIRUL, WELLA YURANTI DAN AFRIDA YULIA
Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas, Padang
Email : solfiyenikarimi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian  tentang keanekaragaman tumbuhan asing invasif pada vegetasi
semak belukar di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas yang
bertujuan untuk mengetahui komposisi dan struktur tumbuhan asing invasif pada vegetasi semak
di kawasan hutan tesebut. Penelitian ini menggunakan metode jalur dengan peletakan plot secara
sistematik sampling. Jumlah plot pengamatan  adalah sebanyak  40 plot dengan ukuran 2 x 2
meter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada vegetasi semak belukar HPPB ditemukan 29
jenis tumbuhan asing invasif. Jenis tumbuhan asing invasif yang mendominasi adalah Mimosa
pudica, Borreria laevis dan Melastoma malabathricum dengan Nilai Penting (NP) masing-
masingnya 24,16%, 23,58% dan 22,62%. Indeks keanekaragaman jenis tumbuhan asing invasif
pada kawasan ini tergolong sedang yaitu 2,89.

Kata Kunci : tumbuhan asing invasif, komposisi, struktur, HPPB
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Lokal : BIODIVERSITAS-2 16:00 – 16:15

ANALISIS SISTEM REPRODUKSI BEBERAPA JENIS TUMBUHAN INVASIF

SYAMSUARDI1, SOLFIYENI2 DAN WELLA YURANTI1

1Herbarium Universitas Andalas (ANDA)
2Laboratorium Ekologi Tumbuhan, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : anes82@gmail.com

ABSTRAK

Tumbuhan invasive merupakan salah satu penyebab merosotnya keanekaragaman hayati hutan
tropis. Biologi reproduksi merupakan aspek penting untuk pengendalian jenis invasif. Analisis
system reproduksi beberapa jenis tumbuhan invasif yang terdapat di Hutan Pendidikan dan
Penelitian Biologi (HPPB) Limau Manis Padang telah dilakukan dari bulan Februari sampai Juni
2014, kemudian dilanjutkan di LaboratoriumTaksonomiTumbuhan dan Herbarium Universitas
Andalas (ANDA), Padang. Sistem reproduksi ditentukan dengan menggunakan teknik
perbandingan polen/ovul (P/O ratio). Hasil pemeriksaan P/O ratio terhadap 29 jenistumbuhan
invasif di HPPB menunjukkan bahwa 19 jenis tumbuhan memiliki system reproduksi
perkawinan silang (xenogami), tujuh jenis memiliki system reproduksi xenogami fakultatif, dua
jenis memiliki system reproduksi autogami fakultatif serta satu jenis cenderung melakukan
system reproduksi autogami obligat.

Kata Kunci : Hutan HPPB, P/O ratio, system reproduksi, tumbuhan invasif

Lokal : BIODIVERSITAS-2 16:15 – 16:30

MAKROMORFOLOGI ORGAN VEGETATIF DAN MIKROMORFOLOGI SPORA
Aspenium Tenerum G. FORST DARI GUNUNG MARAPI DI SUMATERA BARAT

MILDAWATI DAN ARDINIS ARBAIN
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : mildawatisaidina@gmail.com

ABSTRAK

Asplenium tenerum G Forst merupakan salah satu spesies tumbuhan paku yang termasuk kedalam genus
Asplenium. Pada studi ini akan dilakukan pengamatan karakteristik morfologi organ vegetatif serta
karakteristik mikromorfologi spora dari genus Asplenium tenerum G.Forst yang ditemukan pada Gunung
Marapi di Sumatera Barat. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode koleksi langsung di
lapangan dan selanjutnya dilakukan penelitian di Laboratorium Taksonomi Tumbuhan Jurusan Biologi
Universitas Andalas dan Pengamatan SEM (Scanning Electron Microscope) di Laboratorium Teknik
Mesin Universitas Andalas. Hasil yang didapatkan karakteristik organ vegetatif Asplenium tenerum G.
Forst secara morfologi yaitu habitat epifit pada tumbuhan berbiji, bentuk rhizom bulat, stipes berbentuk
pipih kadang-kadang bulat dan tidak berambut, frond majemuk, Pinna; daun tersusun pinnatus, pinna
menempel secara akroscopic pada basal lobus, Lamina ; macrophylloid, warna hijau muda sampai hijau
tua, apek tridentate, basis acuminatus, margin crenate, bentuk vena free, memiliki vena sejati dan tidak
memiliki vena semu, dengan susunan lamina alternate. Sorus submarginal tersusun pada tulang daun dan
memiliki indusia berbentuk elongate sedangkan berdasarkan data palinologi ditemukan tipe spora
monolet, dengan diameter polar 35.51 µm – 44.62 µm dan diameter equatorialnya 26.12 µm – 28.21 µm
dan rasio P/E 1.4 – 1.6 sehingga berdasarkan rasio tersebut maka bentuk spora Asplenium tenerum G.
Forst yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah Prolate.

Kata Kunci: Asplenium, morfologi, spore dan monolet
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Lokal : BIODIVERSITAS-2 16:30 – 16:45

DIVERSITAS IKAN GABUS (Channa spp.)  DI SUMATERA BARAT DAN VARIASI
MORFOLOGINYA

SYAIFULLAH, ANAS SALSABILA DAN DENNY PUTRI
Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang 25163
Email : syaifullah@fmipa.unand .ac.id

ABSTRAK

Penelitian mengenai Diversitas dan Variasi Morfologi Ikan Gabus (Channa spp) di Sumatera
Barat yang berasal dari beberapa pasar tradisional di Kabupaten 50 Kota, Agam, Tanah Datar,
Solok, dan Padang Pariaman telah dikoleksi sebanyak 83 individu yang terdiri dari 81 individu
Channa striatus Bloch dan 2 individu Channa lucius Cuvier. Ditemukan adanya dua macam
variasi pola warna tubuh yaitu, bagian dorsal polos dan bagian dorsal dengan gars-garis tegak
dan berwarna gelap, namun karakter kuantitatif pada ikan gabus C. striata tidak menunjukkan
adanya perbedaan atau pengelompokan.

Kata kunci: morfologi, ikan gabus, Channa

Lokal : BIODIVERSITAS-2 16:45 – 17:00

INVENTARISASI BASIDIOMYCETES DI GUNUNG SINGGALANG SUMATERA
BARAT

INDRA ANGGRIAWAN, PERIADNADI DAN NURMIATI
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : periadnadi@fmipa.unand.ac.id

Abstrak

Genus-genus Makrofungi dari klas Basidiomycetes telah dienventarisasi di Gunung Singgalang
Sumatera Barat. Penelitian dilakukan dengan metoda survey pada dua jalur pendakian dari dua
sisi Gunung Singgalang sampai ke puncak Gunung Singgalang. Sampel diidentifikasi di
Lapangan dan di Laboratorium Mikologi Jurusan Biologi Universitas Andalas. Dari hasil
penelitian didapatkan 22 genera Makrofungi dari Klas Basidiomycetes tang tergolong ke dalam
10 Famili dari 6 Ordo. Sebahagian besar dari jamur yang didapatkan tergolong ke dalam subklas
Hymenomycetidae.

Kata Kunci : basidiomycetes, hymenomycetidae, inventarisasi, macrofungi, Gunung Singgalang
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Lokal : EKOLOGI-1 13:00 – 13:15

INDEKS SAPROBITAS DAN STRUKTUR KOMUNITAS FITOPLANKTON SEBAGAI
BIOINDIKATOR DI PERAIRAN CAGAR ALAM PULAU DUA SERANG BANTEN

DIAN RACHMAWATI DAN EVI AMELIA
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Email : rachmawati84@gmail.com

ABSTRAK

Cagar Alam Pulau Dua adalah kawasan konservasi yang merupakan bagian dari pesisir Teluk
Banten dan mengalami tekanan baik dari aspek biofisik, eksploitasi masyarakat, kegiatan
penambakan dan industri. Tekanan lingkungan tersebut berpotensi menyebabkan terganggunya
kualitas perairan dan komposisi fitoplankton. Fitoplankton merupakan bioindikator lingkungan
yang memiliki respon yang cepat terhadap perubahan lingkungan dan berperan sebagai produsen
primer dalam suatu ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji indeks saprobitas dan
struktur komunitas fitoplankton di Cagar Alam Pulau Dua seiring dengan perubahan kualitas
perairan yang terjadi. Sampel diambil dari tiga pintu air yang menghubungkan antara kawasan
tambak dengan kawasan mangrove secara purposive. Parameter fisik dan kimiawi lingkungan
yang diukur meliputi oksigen terlarut, pH, suhu, salinitas, pospat, nitrat dan logam berat perairan,
suhu dan kelembaban udara. Hasil pengamatan menunjukkan fitoplankton di perairan Cagar
Alam Pulau Dua terdiri dari 28 genera dengan jumlah inividu sebanyak 46526,6 sel/L air dengan
Indeks Saprobitas -0,513 (perairan tercemar cukup berat).

Kata Kunci : fitoplankton, bioindikator, kualitas air, saprobitas, Cagar Alam Pulau Dua

Lokal : EKOLOGI-1 13:15 – 13:30

DISPERSAL AMPHIBIA PADA ELEMEN LANSKAP PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

EDWIN WIRA PRADANA, MIRZA DIKARI KUSRINI DAN LILIK BUDI PRASETYO
Museum Zoologi Universitas Andalas, Institut Pertanian Bogor, Institut Pertanian Bogor
Email : pradana.edwin@gmail.com

ABSTRAK

High conservation value forest approach on palm oil sustainability management brings heterogeneity in
landscape perspective, but it may be ecologically susceptible for amphibian community conservation, due
to habitat fragmentation that acts as dispersal barrier, through matrix permeability and corridor
effectiveness. Objective observation focusing on impact of agricultural activities on amphibian dispersal
could be used to help mitigation efforts. This research aimed to analyze amphibian diversity similarity on
landscape elements, analyzing amphibian dispersal by proving amphibian diversity correlation with
distance from core area on corridor and matrix, comparing direct/non direct link corridor to core area and
upstream/downstream diversity and dispersal ability by distribution spread at landscape elements. Visual
Encounter Survey (VES) with transect design method was conducted in core area, matrix and corridor. A
total of 1055 individual were found at research sites consisted of 5 families, 10 genera and 27 species.
Amphibian diversity did not differ significantly compared to distance correlation to core area,
direct/nondirect link and upstream/downstream corridors but differ significantly between core area-matrix
distance correlation. Almost all forest specialist had limited distribution to core area and corridor. In the
core area, aquatic species are more capable to survive compared to terrestrial species based on dispersal
ability in landcape element. Corridors were only effective for aquatic species and habitat fragmentation
effects varied for each species.

Keyword : Dispersal, amphibian, landscape elements, palm oil
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Lokal : EKOLOGI-1 13:30 – 13:45

KOMPOSISI DAN STRUKTUR KOMUNITAS MAKROZOBENTOS PADA BEBERAPA
GUA DI KOTA PADANG

NURLAILA SITEPU
Stkip Abdi Pendidikan Payakumbuh
Email : lailastp1971@gmail.com

ABSTRACT

Cave is an unique ecosystem where some plants and animals live in and have adapted with cave
ecosystem. Macrozoobenthos was organism that sieved by No. 30 US series sieve. The purpose of this
study abe (a) to know composition and structure of macrozoobenthos aommujity at Kalilawa cave, Baba
cave and Bungus cave.  (b) to know cave habitat conditions and measuring physics and chemistry factors
from river’s cave water of each caves. This study uses stratified random sampling and there were three
samples were taken. From the research results at three cave were obtained by 7 classis with 38 species,
there are Insects 30 species, Gastropods three species and the others class were one species each other. At
Kalilawa cave obtained 4 classis with 18 species, they were dominated by Insects 15 species. Baba cave
obtained by 6 classis with 32, they were dominated by Insects 27 spesies. While at Bungus caves obtained
6 classis with 10 species, they were dominated by Insects 4 species. The higher Diversity Indices was
1.23 founded at Bungus cave (station V pool). The lowest was 0.01 at Kalilawa cave. The higher Bray-
Curtis Similarity Indices was 67.7 % at Kalilawa cave (station II and IV riffle).

Keyword : composition, structure, macrozoobenthos, cave.

Lokal : EKOLOGI-1 13:45 – 14:00

PENYELAMATAN KEANEKARAGAMAN FAUNA IKAN GUA DARI ANCAMAN
PENINGKATAN AKTIVITAS MANUSIA PADA KAWASAN KARST DI SUMATERA
BARAT

ARI ALFHAMA PUTRA, DEWI IMELDA ROESMA DAN AFDAL FAJRI SALIM
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : arialfhama.putra@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian mengenai Penyelamatan Keanekaragaman Fauna Ikan Gua dari Ancaman Peningkatan
Aktivitas Manusia Pada Kawasan Karst di Sumatera Barat telah dilakukan pada bulan Februari sampai
dengan Juni 2014. Pengambilan sampel dilakukan pada enam lokasi gua di Sumatera Barat dengan
menggunakan metoda survey dan koleksi langsung dilapangan kemudian dilanjutkan dengan identifikasi
sampel di Laboratorium Taksonomi Hewan Vertebrata, Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari 203 individu ikan yang dikoleksi  terdapat 14 jenis ikan
yang terdiri dari 5 famili. Ikan-ikan tersebut terdistribusi pada zona mulut gua (6 jenis), pada zona
peralihan (5 jenis) dan pada zona gelap Gua (4 jenis). Sembilan jenis di antaranya adalah ikan permukaan.
Distribusi ikan paling banyak ditemukan Tor tambra dan Nemacheilus pfeifferae merupakan jenis ikan
dengan tingkat kehadiran paling tinggi yaitu 50%.  Aktivitas manusia pada kawasan karst di Sumatera
Barat adalah penambangan batu kapur, deforestasi, pengambilan pupuk guano, pengambilan sarang
wallet, penambangan emas, penambangan pasir dan objek wisata. Aktivitas-aktivitas  tersebut dapat
menjadi ancaman bagi keanekaragaman ikan gua. Kegiatan sosialisasi mengenai konservasi ikan terhadap
masyarakat perlu dilakukan terutama untuk jenis Puntius cf. binotatus sebagai satu-satunya jenis yang
ditemukan pada penelitian ini terindikasi sebagai ikan khas Gua dengan ciri gangguan pigmentasi dan
reduksi pada mata.

Kata Kunci : Ikan Gua, keanekaragaman, distribusi, ancaman
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Lokal : EKOLOGI-1 14:00 – 14:15

KELIMPAHAN ANGGANG-ANGGANG PTILOMERA DROMAS BREDDIN
(HEMIPTERA: GERRIDAE) DI SUNGAI CILIWUNG HULU BOGOR

BUDI SETIAWAN, TRI ATMOWIDI DAN SULISTIJORINI
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor
Email : budisetiawan171@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kelimpahan Ptilomera dromas Breddin di Sungai
Ciliwung Hulu Bogor. Penelitian dilaksanakan pada bulan November-Desember 2013 dan April-
Agustus 2014 di 5 stasiun, yaitu stasiun Taman Matahari, Cijulang, Gadog, Katulampa dan
Sempur. Koleksi dan pengamatan anggang-anggang dilakukan pada pukul 07:00-11:00 WIB.
Parameter fisika-kimia air yang diukur adalah suhu, pH, kecepatan arus, BOD (Biological
Oxygen Demand), DO (Dissolved Oxygen), CO2 bebas, total Nitrogen, kesadahan dan TSS
(Total Suspended Solid). Kelimpahan individu P. dromas tertinggi sampai terendah ditemukan di
stasiun Katulampa (0,1576 ind/m2), Gadog (0,1268 ind/m2), T. Matahari (0,082 ind/m2),
Cijulang (0,0336 ind/m2), dan Sempur (0 ind/m2). Hasil pengukuran kualitas air menunjukkan
bahwa baku mutu air Sungai Ciliwung di stasiun T. Matahari, Cijulang, Gadog, dan Katulampa
masih dalam kisaran normal. Baku mutu air di stasiun Sempur melebihi baku mutu air normal
(Total Nitrogen= 21,71). Kecepatan arus air berpengaruh signifikan terhadap kelimpahan P.
dromas.

Kata Kunci : Anggang-anggang, Gerridae, Keanekaragaman, Sungai Ciliwung Hulu

Lokal : EKOLOGI-1 14:15 – 14:30

ASSESSMENT OF CORAL REEF ECOSYSTEM CONDITION FOR TOURISM
POTENTIAL AT COASTAL REGION OF TAMAN NIRWANA, PADANG CITY

INDRA JUNAIDI ZAKARIA, VANY HELSA ANWAR DAN SUCI FRIMANOZI
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email: indrajunaidi@fmipa.unand.ac.id

ABSTRACT

This study aimed to collect baseline data on the condition of coral reef ecosystems in the coastal
region of Nirwana Park, Padang City, with location of the coastal region Nirwana Park and in the
waters of Kasiak Island. The method was survey with collected data by used LIT (Line Intercept
Transect) and purposive sampling with square plots of 1 x 1 m2 at depth of 2-7 for the coastal
region Nirwana Park, therefore visual census with manta-tow surround the island at depth of 2-8
meters for Kasiak Island. The parameters measured were the condition of coral reefs and coral
species, as well as determining the good location points of coral reef ecosystems for diving. The
results showed the condition of coral reefs in the waters of Taman Nirwana is very bad to good
with live coral cover between 5.20% to 62.40%, then Kasiak Island with a very bad condition to
very good (2% - 80%). There are 50 species belong 12 families from the coastal region Nirwarna
Park were found and 43 Species of 12 families for Kasiak Island. Therefore, three of the good
location points of coral reef ecosystems for diving were found on both locations.

Keyword: coral reef, Kasiak island, Taman Nirwana
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Lokal : EKOLOGI-1 14:30 – 14:45

KEANEKARAGAMAN GULMA PADA KEBUN KOPI  (Coffea arabica L.) DI DAERAH
BANCAH, NAGARI BALINGKA, KECAMATAN AMPEK KOTO, KABUPATEN
AGAM

ZUHRISYAM, CHAIRUL DAN INDAH PRAFITRIYUSA
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : zuhrisyam@fmipa.unand.ac.id

ABSTRAK

Keanekaragamangulma pada kebun kopi Coffea arabica L. Di daerah Bancah, Nagari Balingka,
Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam telah dilakukan dari bulan Februari - Mei 2014.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi dan struktur gulma pada kebun kopi
tersebut. Penelitian ini menggunakan metoda kuadrat secara sistematis dengan jumlah 32 plot
ukuran 1 x 1 m, dengan jarak interval plot 10 m dengan intensitas sampel 1% dari luas kebun
yang ada. Hasil penelitian menunjukkan komposisi gulma pada kebun kopi arabika adalah 11
famili, 21 genus dan 25 spesies. Kerapatan gulma dengan jumlah total 3114 individu. Borreria
laevis mendominasi pada kebun kopi arabika yaitu sebanyak 975 individu dengan SDR
(Summed Dominance Ratio) tertinggi 22,81 %. Indeks keanekaragaman pada kebun kopi arabika
adalah H’= 2,04 (sedang).

Kata Kunci : Gulma, kopi arabika, komposisi, struktur

Lokal : EKOLOGI-1 14:45 – 15:00

KEANEKARAGAMAN  DAN PENYEBARAN KERANG (PELECYPODA)
DI PERAIRAN TANJUNG MUTIARA DANAU SINGKARAK SUMATERA BARAT

IZMIARTI, JABANG, MISREN AHYUNI DAN DEA RAHAYU
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas
Email : izmiarti-said@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian tentang keanekaragaman dan penyebaran kerang (Pelecypoda) di perairan Tanjung
Mutiara Danau Singkarak Sumatera Barat telah dilakukan  bulan Juni 2013. Penelitian dilakukan
dengan metode survey dan teknik pengambilan sampel purposive stratified sampling. Sampel
diambil pada tiga stasiun, masing-masing stasiun dibagi atas tiga strata kedalaman <5 m, 5-10 m,
>10-15 m, masing-masing strata dikoleksi 3 sampel dengan menggunakan alat penangkap kerang
yang digunakan penduduk (dauah). Kerang air tawar yang ditemukan di Tanjung Mutiara Danau
Singkarak sebanyak 3 jenis yaitu Rectidens sumatraensis, Contradens ascia (Famili Unionidae)
dan Corbicula sumatrana (famili Corbiculidae) dengan indeks keanekaragaman yang rendah (H’
= 0,25). Kepadatan kerang rata-rata 51,72 ind/m2, masing-masing jenis berkisar dari  0,53 -
50,26  ind/m2 yang didominasi oleh Corbicula sumatarana sebesar 98,18%. Ketiga jenis kerang
ditemukan  pada ketiga stasiun tetapi penyebarannya tidak diseluruh kedalaman. Rectidens
sumatraensis dan Contradens ascia tersebar pada kedalaman 5-15 m sedangkan Corbicula
sumatrana tersebar hampir diseluruh kedalaman dengan kepadatan yang lebih tinggi dari dua
jenis lainnya.

Keyword : keanekaragaman, penyebaran, kerang, Danau Singkarak
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Lokal : EKOLOGI-1 15:30 – 15:45

KAJIAN EKOBIOLOGI IKAN Neolissochilus sumatranus (WEBER & DE BEAUFORT,
1916) DI SUNGAI ASAHAN, SUMATERA UTARA

TERNALA ALEXANDER BARUS DAN HESTI WAHYUNINGSIH
Universitas Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara,
Email : ternala58@gmail.com

ABSTRAK

Neolissochilus sumatranus (Weber & de Beaufort, 1916) atau yang dikenal dengan sebutkan
Jurung Batu dan Ikan Batak oleh masyarakat Batak adalah salah satu sumber daya hayati
endemik di perairan tawar Sumatera Utara, khususnya pada beberapa sungai di sekitar sungai
Asahan dan Danau Toba. Spesies ini memiliki potensi sebagai ikan konsumsi khususnya untuk
acara adat, obat dan memiliki makna historis dan budaya dikalangan masyarakat batak. Selain
itu, ikan ini sebenarnya memiliki potensi sebagai ikan hias berkaitan dengan warna tubuhnya
yang cerah, gesit dan ukurannya yang relatif kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis karakteristik habitat yang menjadi pereferensi pembesaran, pemijahan dan
perlindungan ikan N. sumatranus di sekitar Sungai Asahan, menganalisis distribusi spasial dan
temporal ikan N. sumatranus di Sungai Asahan, menganalisis makanan, reproduksi dan
pertumbuhan ikan N. sumatranus di Sungai Asahan. Manfaat penelitian ini adalah memberikan
informasi dasar yang penting untuk konsep pengelolaan dan pemanfaatan ikan endemik rawan
punah melalui konservasi habitat (reservat) dan domestikasi untuk menjaga kelestarian ikan N.
Sumatranus di Sungai Asahan.

Kata Kunci : ekobiologi, ikan, sungai

Lokal : EKOLOGI-1 15:45 – 16:00

POPULASI IKAN JURUNG (Tor sp.) DI SUNGAI BOHOROK SUMATERA UTARA

HESTI WAHYUNINGSIH DAN TERNALA A BARUS
Departemen Biologi FMIPA Universitas Sumatera Utara
Email : hestiw_ningsih@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian mengenai populasi ikan jurung (Tor sp.) di perairan sungai Bohorok Sumatera Utara
telah dilakukan pada bulan Juli hingga September 2014. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui keberadaan populasi dan keragaan reproduksinya. Metode pengambilan sampel
penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Hasil penelitian
menunjukkan Ikan Jurung yang tertangkap memiliki kepadatan yang relatif rendah dengan
ukuran ikan yang tertangkap masih tergolong ikan muda. Pola pertumbuhan yang dimiliki
tergolong allometrik positif.

Kata kunci: Ikan Jurung, populasi, Sungai Bohorok, Tor sp.
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Lokal : EKOLOGI-1 16:00 – 16:15

PARAMETER FISIKA KIMIA PERAIRAN SEBAGAI PENCIRI HABITAT IKAN
BILIH (Mystacoleucus Padangensis)

NOFRITA1, DAHELMI1 DAN HAFRIJAL SYANDRI2

1Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
2Universitas Bung Hatta
Email : nofrita_wijaya@yahoo.co.id

ABSTRAK

Ikan Bilih merupakan salah satu komoditi perikanan yang bernilai ekonomi tinggi di Sumatera
Barat.  Komoditas ini mampu menopang aktifitas perekonomian di sekitar Danau Singkarak.
Namun akibat eksploitasi berlebihan menyebabkan penurunan populasi Ikan Bilih di Danau
Singkarak. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan konservasi. Pada tahap awal
upaya konservasi sangat dibutuhkan informasi karakteristik habitat. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis parameter fisika kimia perairan penciri habitat ikan Bilih. Diharapkan
informasi ini menjadi bahan pertimbangan dalam rangka mengkonservasi dan membudidayakan
ikan Bilih ke tipe-tipe perairan lainnya. Penelitian dilakukan pada empat lokasi yaitu Danau
Singkarak, Danau Dibawah, Danau Toba dan Sungai Batang Anai. Hasil Penelitian mendapatkan
bahwa habitat Ikan Bilih secara alami membentuk tiga kelompok yang berbeda. Parameter fisika
kimia air sebagai penciri habitat Ikan Bilih adalah pH, amonia, CO2, posfat, nitrat, kekeruhan,
BOD, nitrat dan alkalinitas.

Kata Kunci : Mystacoleucus padangensis, danau, sungai, penciri habitat

Lokal : EKOLOGI-1 16:15 – 16:30

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT BADUY DALAM PEMANFAATAN
SUMBER DAYA HAYATI

ENGGAR UTARI
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email : enggar.utari@yahoo.co.id

ABSTRAK

Masyarakat AdatBaduy telah sejak lama dalam konservasi lingkungan yang dilaksanakan sebagai
kearifan lokal mereka dalam menjaga dan melindungi kelestarian serta keseimbangan alam. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana masyarakat adat Baduy dalam memanfaatkan sumber daya
hayati.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Adat Baduy yang ada di Desa Kanekes,
kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
Februari sampai Mei 2014 dengan metode  kualitatif deskriptif.  Pada tahap ini dilakukan langkah-
langkah yang secara khusus menggali informasi mengenai pemanfaatan sumber daya hayati  yang telah,
sedang dan akan dilakukan. Informasi diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi
observasi, wawancara mendalam (Indepth Interview) kepada beberapa key persons serta dokumentasi
mengenai kondisi alam dan  beberapa jenis organisme yang dimanfaatkan. Data sekunder diperoleh
melalui studi literatur. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam pemanfaatannya masyarakat tetap
memperhatikan aturan adat untuk tidak mengambil secara berlebihan. Masyarakat adat baduy  mengambil
seperlunya saja keperluan bahan tambahan pangan pokok, bahan obat-obat tradisional, bahan upacara
adat, bahan bangunan ,kayu bakar dan kerajinan rumah tangga. Dengan demikian disimpulkan bahwa
dalam memanfaatkan sumber daya hayati, masyarakat melakukan norma-norma, nilai-nilai yang telah
berlaku turun temurun yang merupakan kearifan lokal setempat.

Kata Kunci : kearifan lokal, masyarakat adat Baduy, sumber daya hayati
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Lokal : EKOLOGI-1 16:30 – 16:45

STUDI MORFOLOGI FESES MAMALIA

MARDHA TILLAH, WILSON NOVARINO DAN RIZALDI
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : mardhatillah@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian tentang studi morfologi feses mamalia telah dilakukan pada bulan Maret sampai
dengan Mei 2014, di Taman Margasatwa Budaya Kinantan Kota Bukittinggi dengan
menggunakan metode survei secara langsung di lapangan. Dari hasil pengamatan setiap tingkat
taksa mamalia yang lebih dekat memiliki kemiripan feses yang lebih banyak. Komposisi feses
mamalia tersusun dari serat kasar dan serat halus, dengan persentase yang lebih tinggi yaitu serat
kasar.

Kata kunci: morfologi, feses, mamalia, komposisi

Lokal : EKOLOGI-2 13:00 – 13:15

INTERAKSI INTERSPESIES TIGA JENIS KUNTUL (ARDEIDAE) DI CAGAR ALAM
BARINGIN SATI, SUMATERA BARAT

FAUZIAH, RIZALDI DAN WILSON NOVARINO
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email: wilson_n_id@yahoo.com

Abstrak

Penggunaan sumber daya yang sama diduga memicu terjadinya interaksi interspesies yang cukup
tinggi. Salah satu penggunaan sumber daya yang sama oleh jenis yang berbeda terjadi di Cagar
Alam (CA) Baringin Sati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensitas interaksi antara
tiga jenis burung Kuntul (Ardea purpurea, Bubulcus ibis, dan Egretta garzetta), yang
memanfaatkan pohon Beringin di CA Baringin Sati secara bersama. Penelitian dilakukan pada
Juni hingga Agustus 2014 di CA Baringin Sati dengan total waktu pengamatan 150 jam.
Pengamatan dilakukan dengan menggunakan metoda scan sampling terhadap seluruh koloni dan
pencatatan secara instantaneous recording dengan pengambilan poin pengamatan setiap lima
menit, selama enam jam setiap harinya yang dibedakan atas tiga sesi; pagi, siang, dan sore hari.
Pengamatan dilakukan satu arah dan mengasumsikan tidak terjadinya pengamatan berulang
terhadap individu yang sama. Interaksi interspesies yang teramati adalah Displacement dan
Agonistik. Interaksi lebih sering terjadi pada sore hari. Jenis yang paling sering melakukan
interaksi interspesies adalah Ardea purpurea dengan Egretta garzetta.

Kata Kunci : Interaksi, interspesies, Ardeidae, scan sampling, instantaneous recording
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Lokal : EKOLOGI-2 13:15 – 13:30

PERBANDINGAN KEPADATAN POPULASI DAN SEBARAN UKURAN CANGKANG
KERANG Donax faba Gmelin, 1792 (Lamellibranchiata : Donacidae) BERDASARKAN
KEDALAMAN SUBSTRAT DI PERAIRAN PANTAI BUNGUS TELUK KABUNG,
KOTA PADANG

JABANG NURDIN DAN IZMIARTI
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas,
Email: jabang_nurdin@yahoo.com

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian tentang perbandingan kepadatan populasi dan sebaran ukuran
cangkang kerang Donax faba berdasarkan kedalaman substrat di perairan pantai Bungus Teluk
Kabung, Kota Padang dari September hingga Desember 2010. Kerang dikoleksi di daerah
intertidal dengan metode survei dan teknik pengambilan sampel menggunakan stratified
sistimatik sampling. Masing-masing strata (Upper, middle dan lower) diambil dua ulangan
menggunakan petak kuadrat ukuran 1 x 1 m2 dan digali substratnya berdasarkan kedalaman
(permukaan, 0-2 cm, >2-4 cm, >4-6 cm, >6-8 cm dan > 8-10 cm). Hasil penelitian didapatkan
972 individu kerang dengan ukuran panjang cangkang berkisar antara 1,9 – 31 mm dengan
distribusi dari permukaan substrat sampai kedalaman  substrat  > 6-8 cm. Kepadatan populasi
kerang D. faba tertinggi pada strata II yaitu 4,06 ind./m2 dan terendah  strata I yaitu 1,2 ind./m2.
Berdasarkan kedalaman substrat  bahwa kepadatan tertinggi ditemukan pada kedalaman >2-4 cm
dan kepadatan terendah pada permukaan substrat dan diikuti kedalaman substrat >8-10 cm.
Sebaran ukuran panjang cangkang ditemukan tiga fase yaitu Juvenil, panjang cangkang (1,9-11
mm), muda (14-21 mm) dan dewasa (25-31 mm). Kerang juvenile lebih banyak ditemukan pada
kedalaman > 2-4 mm dan kerang muda dan dewasa terdistribusi berimbang dari kedalaman 0-2
mm sampai >8-10 mm. Kedalaman substrat dan ketidakstabilan daerah intertidal sangat
mempengaruhi kepadatan dan sebaran ukuran panjang cangkang D. faba.

Kata Kunci: Donax faba, donacidae, Teluk Kabung, kepadatan

Lokal : EKOLOGI-2 13:30 – 13:45

CORAL BLEACHING AT THE WATERS OF THE KASIAK ISLAND, PADANG CITY

VANY HELSA ANWAR, INDRA JUNAIDI ZAKARIA, SUCI FRIMANOZI
Department of Biology, Fac of Math and Nat Sci. Andalas University
Email: vany_helsa09@yahoo.com

ABSTRACT

The increase in sea surface temperature can lead to coral bleaching causing mortality of corals.
Research on coral bleaching was performed in May 2014 at coral reef in the waters of the Kasiak
Island, Padang City, with the purpose of the study was to observe coral bleaching. This research
was conducted by Manta Tow. The observation showed that seven genera of corals (Acropora,
Favia, Goniastrea, Porites, Pocillopora, Fungia, Platygyra) were bleached. The most of coral
bleaching occurred in genera Acropora. Coral bleaching in the study sites did not show mass
bleaching.

Keyword: coral bleaching, Kasiak Island, Padang City
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Lokal : EKOLOGI-2 13:45 – 14:00

KEANEKARAGAMAN FLORA DI KAWASAN KEBUN SAWIT  PT. HASTIKA
PALMA KENCANA KABUPATEN SOLOK SELATAN

CHAIRUL
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : charirul@fmipa.unand.ac.id

ABSTRAK

Penelitian tentang keanekaragaman vegetasi pohon dan sapling di kawasan kebun sawit PT.
Hastika Palma Kencana di Kabupaten Solok Selatan telah dilaksanakan dengan menggunakan
Metode Belt Transek. Ukuran plot yang digunakan berukuran 10 m x 10 m dan sapling 5 m x 5
m. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan untuk kategori pohon didapatkan 7 Famili, 7 Genus
dan 8 Jenis dengan Nilai Keanekaragaman tertinggi didapatkan pada jenis Pheronema canescens
(H = 1,852). Sedangkan sapling terdiri dari 7 Famili, 10 Genus dan 14 Jenis dengan Nilai
Keanekaragaman (H = 2,580).

Kata Kunci : flora, Kelapa Sawit, Keanekaragaman

Lokal : EKOLOGI-2 14:00 – 14:15

ANALISIS MIKROBA PADA KERANG AIR TAWAR (Contradens contradens) DI
DANAU SINGKARAK KABUPATEN SOLOK SUMATRA BARAT
VIVI FITRIANI DAN ARMEIN LUSI ZESWITA
Program Studi Pendidikan Biologi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(STKIP) PGRI Sumatera Barat
Email :

ABSTRACT

Contradens contradens is typical of freshwater mussels or brackish water economically valuable.
Contradens contradens a shellfish known people with the name Lokan. Lokan consumed by people as a
source of animal protein and animal feed ingredients. Singkarak Lake used by people in daily life from
the source of drinking water, toilets, fisheries, irrigation, PLTA and Tourism. The many activities of the
community could be expected to cause pollution and affect the Contradens contradens become vectors of
biotoksin because his diet filter-feeder. Lokan meat is an excellent medium for bacterial growth. This
study aims to determine the presence of Escherichia coli and Salmonella sp. on fresh meat Lokan
(Contradens contradens) originating from Singkarak Lake. The research was conducted in January–May
2014. This research is a descriptive method, by looking at and analyzing the presence of microorganisms
are bacteria E. coli and Salmonella sp. The method used to determine the bacteriological quality of the
meat is Lokan by MPN method and examination of Salmonella. Data were analyzed by calculating the
number of bacteria E. coli by observing the number of positive results of the estimation of presumptive
test, confirmative test and completed test. The next number of bacteria from each positive results are
matched with MPN table. Test Salmonella sp. done by looking at the colony grows. Results of
bacteriological tests on meat samples were examined in BAPELKES Padang showed that of the four
samples tested, three of which were negative  for the bacteria E. coli samples take in Nagari Singkarak
samples contained negative Salmonella sp. Of this study is suggested to consumers that cooking Lokan
perfectly, to avoid diseases that may occur because it is caused by bacteria.

Key words : Contradens contradens, Singkarak Lake, E. coli, Salmonella sp
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Lokal : EKOLOGI-2 134:15 – 14:30

UJI DAYA HAMBAT BIOPESTISIDA FORMULASI MINYAK DAUN CENGKEH
DENGAN PENAMBAHAN MINYAK KAYU MANIS SEBAGAI PENGENDALI
Colletotrichum PADA BUAH NAGA SECARA INVITRO

DITA OSRIANTI, NASRIL NASIR DAN FUJI ASTUTI FEBRIA
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : nasrilnasir54@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian uji daya hambat formulasi minyak daun cengkeh dengan penambahan formulasi
minyak kayu manis sebagai biopestisida dalam pengendali jamur Colletotrichum sp. Secara
invitro telah dilakukan di Balai Penelitian Tanaman Buah tropika (Balitbu) di Aripan Solok
dilakukan dari bulan Mei sampai Juli 2014. Penelitian dilakukan secara eksperimen dengan
metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) 5 perlakuan dan 5 ulangan untuk masing-masing
perlakuan. Perlakuan dengan kontrol (tanpa pemberian formulasi biopestisida), formulasi minyak
cengkeh dengan penambahan formulasi minyak kayu manis dengan konsentrasi 250 ppm, 500
ppm, 1000 ppm dan 1500 ppm. Hasil efektif didapat pada perlakuan formulasi minyak cengkeh
dengan penambahan formulasi minyak kayu manis dengan konsentrasi 1000 ppm dapat
mengendalikan jamur Colletorichum sp dengan daya hambat > 80%.

Kata Kunci: buah naga, Colletotrichum sp., biopestisida, cengkeh, kayu manis

Lokal : EKOLOGI-2 13:00 – 13:15

RESPON TANAMAN BAYUR (Pterospermum javanicum Jungh.) TERHADAP
INOKULAN FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA (FMA) PADA LAHAN
BEKAS TAMBANG SEMEN PADANG

NURUL ALIFAH, ZOZY ANELOI NOLI DAN SUWIRMEN
Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas
Email : nurulalif_114@yahoo.com

ABSTRACT

The research about responses of Plants Pterospermum javanicum (Jungh.) inoculated with
Arbuscular Mycorrhiza Fungi (AMF) on mined land soil Padang Cement has been done on June
to November 2013 in the net house and in the Laboratory of Plant Physiology, Departement of
Biology, Faculty of Mathematics and Natural Science, Andalas University. As the treatment this
research used P. javanicum were planted on topsoil, land mines soil without inoculant of
mycorrhiza and land mines with inoculant of mycorrhiza. The results showed indicated that
giving of inoculant of mycorrhiza affected the percentage degree of infection up to 76.66% with
very high criteria and increased in leaf but not increased in plant height, the number of stem
diameter and total dry weight during 12 weeks of observation.

Keywords: Arbuscular Mycorhizza Fungi (AMF), cement mined, Pterospermum javanicum
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Lokal : EKOLOGI-2 14:45 – 15:00

EFEK EKSTRAK ETANOL RIMPANG TEMU MANGGA (Curcuma mangga VAL.)
TERHADAP KADAR GULA DARAH DAN KOLESTEROL MENCIT PUTIH (Mus
musculus) JANTAN YANG DIINDUKSI ALOKSAN

FAUZUR RAHMI, EFRIZAL DAN RESTI RAHAYU
Laboratorium Fisiologi Hewan, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : lanarkasayres@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian mengenai Efek Ekstrak Etanol Rimpang Temu Mangga (Curcuma mangga Val.)
Terhadap Kadar Gula Darah dan Kolesterol Mencit Putih (Mus musculus) Jantan yang Diinduksi
Aloksan telah dilakukan pada bulan September sampai Mei 2014. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui kemampuan ektrak etanol temu mangga untuk menurunkan tingginya kadar gula
darah dan kolesterol akibat penginduksian aloksan. Pada penelitian ini, kemampuan temu
mangga diuji dengan menggunakan kelompok kontrol (P0 dan P1) dan kelompok perlakuan
dengan pemberian beberapa dosis ektrak temu mangga 200 (P2); 400 (P3); dan 800 mg/kg bb
(P4) setiap hari selama tiga minggu (21 hari). Kadar gula darah diperiksa setelah 7, 14 dan 21
hari pemberian ekstrak, sedangkan kadar kolesterol pada hari ke 21 setelah pemberian ekstrak.
Hasil pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol menunjukkan bahwa ekstrak etanol rimpang
temu mangga yang diberikan secara In Vivo memiliki potensi menurunkan kadar gula darah dan
kolesterol.

Kata kunci : temu mangga (Curcuma mangga Val.), kadar gula darah, kolesterol.

Lokal : EKOLOGI-2 15:30 – 15:45

DIVERSITAS IKAN GABUS (Channa spp.)  DI SUMATERA BARAT DAN VARIASI
MORFOLOGINYA

SYAIFULLAH, ANAS SALSABILA DAN DENNY PUTRI
Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang 25163
Email : syaifullah@fmipa.unand .ac.id

ABSTRAK

Penelitian mengenai Diversitas dan Variasi Morfologi Ikan Gabus (Channa spp) di Sumatera
Barat yang berasal dari beberapa pasar tradisional di Kabupaten 50 Kota, Agam, Tanah Datar,
Solok, dan Padang Pariaman telah dikoleksi sebanyak 83 individu yang terdiri dari 81 individu
Channa striatus Bloch dan 2 individu Channa lucius Cuvier. Ditemukan adanya dua macam
variasi pola warna tubuh yaitu, bagian dorsal polos dan bagian dorsal dengan gars-garis tegak
dan berwarna gelap, namun karakter kuantitatif pada ikan gabus C. striata tidak menunjukkan
adanya perbedaan atau pengelompokan.

Kata kunci: morfologi, ikan gabus, Channa



37

Lokal : EKOLOGI-2 15:45 – 16:00

DETEKSI PATOGEN TERBAWA BENIH PADA TANAMAN JAGUNG

HALIATUR RAHMA1, MARTINIUS1 DAN RATNA WULANDARI2

1Fakultas Pertanian Universitas Andalas
2BPTP Sumbar
Email : haliatur_rahma@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi patogen tular benih pada tanaman jagung.  Penelitian
dilakukan dengan teknik survei pada tiga propinsi di Sumatera, yaitu Sumatera Barat, Sumatera
Utara dan Lampung yang berlangsung dari bulan April-Juni 2014. Patogen terbawa benih yang
ditemukan di pada lokasi survei adalah penyakit layu stewart dan busuk tongkol dengan kejadian
penyakit 14-45 % dan 10-50 %. Dari tanaman yang bergejala layu stewart berhasil diisolasi
bakteri yang berwarna krem kekuningan, koloni bulat, elevasi datar hingga cembung dan gram
negatif. Sementara hasil isolasi dari gejala busuk tongkol diantaranya adalah: cendawan
Fusarium sp, Aspergillus sp, Penicillium sp, dan Trichoderma sp.

Kata Kunci : busuk tongkol,  jagung, patogen tular benih, penyakit layu stewart

Lokal : EKOLOGI-2 16:00 – 16:15

DAYA HAMBAT FORMULASI MINYAK DAUN KAYU MANIS DENGAN
PENAMBAHAN MINYAK SERAI WANGI SEBAGAI PESTISIDA NABATI DALAM
MENGHAMBAT Fusarium BUAH NAGA SECARA INVITRO

SHYNTIA HARSARI, NASRIL NASIR DAN FUJI ASTUTI FEBRIA
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : nasrilnasir54@gmail.com

Abstrak

Penelitian tentang daya hambat formulasi minyak daun kayu manis dengan penambahan minyak
serai wangi sebagai pestisida nabati dalam menghambat Fusarium sp. secara invitro telah
dilakukan di Balai Penelitian tanaman buah tropika (Balitbu) di Aripan Solok, dari bulan Juni
sampai Agustus 2014. Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 ulangan untuk masing-masing perlakuan. Perlakuan
terdiri dari kontrol (tanpa pemberian pestisida nabati), minyak daun kayu manis dengan
penambahan minyak serai wangi dengan konsentrasi 500 ppm, 1000 ppm, dan 1500 ppm. Hasil
efektif didapat pada perlakuan pemberian formulasi pestisida nabati minyak daun kayu manis
dengan penambahan minyak serai wangi dalam menghambat Fusarium sp. pada konsentrasi
1000 ppm dengan daya hambat >50 %.

Kata Kunci : buah naga, Fusarium sp., pestisida nabati, kayu manis, dan serai wangi
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Lokal : EKOLOGI-2 16:15 – 16:30

PENGGUNAAN  AIR  KELAPA,  AIR  CUCIAN BERAS  DAN AIR RENDAMAN
JAGUNG TERHADAP  PERTUMBUHAN MISELIUM  JAMUR KUPING HITAM
(Auricularia polytricha (Mont.) Sacc) DALAM MEDIA PEMBIBITAN DAN PODUKSI

Za’aziza Ridha Julia, Nurmiati dan Periadnadi
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, UniversitasAndalas, Padang, Sumatra Barat
E-mail :nurmiati@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian mengenai “Penggunaan Air Kelapa, Air Cucian Berasd an Air Rendaman Jagung Terhadap
Pertumbuhan Miselium Jamur Kuping Hitam (Auriculariapolytricha (Mont.) Sacc) Dalam Media
Pembibitan Dan Poduksi” telah dilaksanakan dari bulan Mei sampai September 2014 di Laboratorium
Mikrobiologi, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas,
Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pencelupan air kelapa, air cucian beras dan
air rendaman jagung terhadap kecepatan pertumbuhan miselium jamur kuping hitam dalam media
pembibitan dan media produksi.  Serta untuk mengetahui perlakuan terbaik untukpertumbuhan miselium
jamur kuping hitam.Penelitian ini menggunakan metoda eksperimen Rancangan Acak Lengkap (RAL),
yang terdiridari 2 tahap, yaitu tahap media pembibitan dan tahap media produksi, dengan 4 perlakuandan
6  kali ulangan. Tahap pertama, pada media pembibitan dengan perlakuan pencelupan  air kelapa,  air
rendaman beras, air rendaman jagungdan air kran (kontrol). Tahap kedua, pada media produksi dengan
perlakuan pencelupan airkelapa, air cucian beras, air rendaman jagung dan air kran (Kontrol). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa air rendaman jagung dan air cucian beras berpengaruh terhadap
pertumbuhan miselium jamur kuping hitam pada media pembibitan dan produksi. Pertumbuhan miselium
jamur kuping hitam terbaik pada media pembibitan didapatkan pada perlakuan air rendaman jagung
dengan rata-rata kecepatan pertumbuhan miselium 0,62 cm/hari, sedangkan pertumbuhan miselium jamur
kuping hitam terbaik pada media produksi didapatkan pada perlakuan air cucian berasd engan rata-rata
kecepatan pertumbuhan miselium 0,63 cm/hari.

Kata kunci : jamur kuping hitam, air kelapa, air cucian beras, air rendaman jagung

Lokal : EKOLOGI-2 16:30 – 16:45

POTENSI MONOCHORIA VAGINALIS DALAM MENGAKUMULASI DIPERAIRAN
TERCEMAR MERKURI (HG)

HAVIZA ANUGRA, ZOZY ANELOI NOLI DAN FUJI ASTUTI FEBRIA
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas
Email: haviza_anugra@yahoo.com

ABSTRAK

The research about potency of Monochoria vaginalis and to accumulate territorial mercury (Hg) in waters
polluted mercury (Hg) has been done on December 2013 until January 2014 in the in greenhouse and
Laboratory of plant physiology and Tissue Culture Departement of Biology, Faculty of Mathematics and
Natural Sciences, Andalas University. The research used an experimental method, as the treatment were
four kind of concentration mercury (Hg): control, 0.005 ppm, 0,1 ppm, 0.2 ppm. The result of this
research showed that Eceng Padi (Monochoria vaginalis) have potential as agent of phytoremediasi
mercury (Hg). Acumulated mercury was found in some parts of plant especially in root and shoot.
Acumulated mercury (Hg) most in roots than shoot of plant. Accumulated was in roots of plant with
concentration mercury 0,005 ppm absorb 0.003 ppm, 0.1 ppm absorb 0.025 ppm and 0.2 ppm absorb
0.027 ppm.

Keyword : Mercury (Hg), phytoremediasi, plant accumulator
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Lokal : BIOPROSES-1 13:00 – 13:15

FITOREMEDIASI TANAH TERCEMAR MERKURI (HG) MENGGUNAKAN
TANAMAN Digitaria Ciliaris (Retz.) Koeler DAN Fimbristylis aphylla (Lamk)Vahl

PUTRI KUMALASARI, ZOZY ANELOI  NOLI DAN FUJI ASTUTI FEBRIA
Jurusan Biologi-FMIPA-Universitas Andalas
Email : putrikumalasari28@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penggunaan Hg secara terus menerus pada pertambangan emas dapat menyebabkan kerusakan dan
pencemaran terhadap lingkungan. Upaya pemulihan (remediasi) perlu dilakukan agar lahan bekas
tambang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan secara aman. Penelitian fitoremediasi tanah tercemar
merkuri (Hg)  menggunakan tanaman Digitaria ciliaris dan Fimbristylis aphylla telah dilakukan dari
bulan November 2013 sampai Februari 2014 di Rumah Kawat dan Labor Fisiologi Tumbuhan, FMIPA,
Universitas Andalas. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dalam faktorial
dengan empat kali ulangan, sebagai faktor pertama adalah jenis tanaman yaitu Digitaria ciliaris dan
Fimbristylis aphylla. Faktor kedua adalah media tanam meliputi tanah subur (kontrol), tanah tercemar
100%, kombinasi tanah tercemar 90% + kompos 10%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis
tanaman dan media tanam berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, bobot basah dan bobot kering
tanaman (tajuk dan akar). Jenis tanaman D. ciliaris memiliki pertumbuhan lebih baik dibandingkan
tanaman F. aphylla. Media tanam tanah subur (kontrol) dan kombinasi tanah tercemar 100% + kompos
10% merupakan media tanam terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan kedua tanaman. Interaksi jenis
tanaman dan media tanam hanya berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman yaitu pada perlakuan
tanaman D. ciliaris dengan media tanam tanah subur (a1b1) dan tanaman F. aphylla dengan media tanam
tanah tercemar 100% dan kompos 10% (a2b3). Sedangkan penyerapan merkuri yang tinggi terdapat pada
jenis tanaman D. ciliaris dengan akumulasi logam Hg paling banyak pada bagian akar.

Kata Kunci : fitoremediasi, merkuri (Hg), kombinasi kompos, Digitaria ciliaris, Fimbristylis aphylla

Lokal : BIOPROSES-1 13:15 – 13:30

KARAKTERISASI BAKTERI TERSELEKSI Bacillus sp. 28 DARI BUDU, SEBAGAI
KANDIDAT BIOPRESERVATIF

YUSRA DAN YEMPITA EFENDI
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Bung Hatta
Email : yusra@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Bakteri Bacillus sp. B28 merupakan bakteri yang memiliki aktifitas antimikroba paling tinggi
terhadap 5 bakteri uji yang diisolasi dari budu produk fermentasi ikan khas Sumatera Barat.
Penelitian bertujuan untuk melakukan karakterisasi terhadap isolat bakteri terpilih Bacillus sp
B28. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperiment. Materi yang digunakan
adalah isolat bakteri terpilih Bacillus sp. 28. Karakterisasi meliputi pH, suhu dan lama
penyimpanan. Berdasarkan uji stabilitas terhadap pH diketahui bahwa isolat bakteri Bacillus B28
stabil pada pH 2-11, aktivitas terhadap mikroba uji lebih tiggi pada pH asam. Berdasarkan uji
stabilitas terhadap suhu tinggi terlihat bahwa isolat bakteri Bacillus sp. B28 memiliki aktivitas
antimikroba paling tinggi pada suhu 700C dan 850C.  Berdasarkan uji stabilitas terhadap suhu
rendah (40C sampai suhu -200C) aktivitas senyawa antimikroba masih tinggi dan masih memiliki
aktivitas setelah disimpan selama 14 hari.

Kata Kunci : karakterisasi, bakteri terseleksi, Bacillus sp. B28, budu, kandidat biopreservatif
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Lokal : BIOPROSES-1 13:30 – 13:45

EKSPLORASI BAKTERI DARI SALURAN PENCERNAAN IKAN NILA (Oreochromis
niloticus) YANG DIBUDIDAYAKAN DI KARAMBA JARING APUNG DANAU
MANINJAU, SUMATERA BARAT

YEMPITA EFENDI DAN YUSRA
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Bung Hatta Padang
Email : yusra@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Ikan Nila (Oreochromis niloticus) merupakan salah satu jenis ikan yang dibudidayakan di
Karamba Jaring Apung (KJA) Danau Maninjau, Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan
mengetahui jenis pakan dan bakteri yang  terdapat pada saluran pencernaan ikan Nila yang
diharapkan dapat dijadikan sebagai kandidat probiotik. Materi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah ikan Nila yang berasal dari petani ikan yang berada di sekitar Danau Maninjau.
Metode penelitian yang digunakan adalah eksplorasi dan eksperiment. Pakan yang biasa
digunakan oleh petani adalah Almabar, Bintang, Cargil, Comfeed dan Sinta. Dari identifikasi
ditemukan 55 koloni bakteri yang secara morfologi dan biokimia dikelompokkan  ke dalam tiga
genus yakni Bacillus, Achromobacter dan Enterobacter.

Kata Kunci : eksplorasi, bakteri, Nila (Oreochromis niloticus), karamba jaring apung

Lokal : BIOPROSES-1 13:45 – 14:00

BEBERAPA JENIS MIKROORGANISME PROBIOTIK DAN MANFAATNYA DALAM
KEHIDUPAN

RAHMADHANI FITRI
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Padang
Email : rfrahmadhanifitri@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan probiotik untuk memperkuat daya tahan tubuh dan melawan penyakit semakin
banyak menarik perhatian. Faktor pendorong lainnya adalah adanya ketertarikan manusia yang
mulai ingin hidup sehat dengan cara alami. Perkembangan informasi tentang probiotik lebih
lanjut didorong oleh informasi adanya efek samping dari penggunaan antibiotik untuk terapi
maupun growth promoter. Untuk itu perlu didokumentasikan dan diinformasikan mengenai
mikroorganisme probiotik dan manfaatnya melalui kajian studi pustaka. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode deskriptif. Data-data dikumpulkan melalui kajian studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil studi kepustakaan yang dilakukan didapatkan bahwa mikroorganisme yang
dipilih untuk penggunaan probiotik memiliki ciri: dapat menempel pada mukosa usus inangnya,
mudah dibiakkan, tidak menjadi racun dan patogen bagi inangnya, memberikan efek yang
menguntungkan bagi inangnya, dapat mentolerir HCl yang dihasilkan lambung inang dan garam
empedu di usus kecil. Contoh mikroorganisme probiotik yang bermanfaat diantaranya tergolong
pada Bakteri Asal Laktat, beberapa jenis khamir dan jamur. Mikroorganisme probiotik ini
banyak dimanfaatkan bagi kesehatan masuia dan ternak serta sebagai agen bioremediasi yang
berguna untuk memperbaiki kualitas lingkungan.

Kata Kunci : BAL, manfaat probiotik, mikroorganisme probiotik
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Lokal : BIOPROSES-1 14:00 – 14:15

INDUKSI KALUS  PADA HIPOKOTIL TANAMAN TURI (Sesbania grandiflora)
DENGAN MENGGUNAKAN BAP YANG DIKOMBINASIKAN DENGAN BEBERAPA
KONSENTRASI AUKSIN SECARA IN-VITRO

MARDHIYETTI, ZULFADLI SYARIF DAN NOVIRMAN JAMARUN
Fakultas Peternakan, Universitas Andalas
Email : mardhiyetti@ymail.com

ABSTRACT

An experiment to callus initation hipocotil explant turi (Sesbania grandiflora) with BAP and
Auksin concentration in-vitro was carried out in Tissue Culture Laboratorium of Department of
Agronomy, Faculty of Agriculture, Andalas Univercity Padang, from August to December 2012.
The objective of experiment was to studied and found Auksin dan BAP concentration with in the
best to callus initiation stem explant to culture in-vitro. The auxin concentration consist of NAA,
IAA and IBA with 0.08 ppm, concentration of BAP 1 ppm. NAA 0.08 ppm concentration
combination with BAP 1 ppm concentration medium showed optimum condition to growth
hypokotil turi explant to in vitro.

Keyword : Turi, callus, Auksin, BAP, In Vitro

Lokal : BIOPROSES-1 14:15 – 14:30

KOMBINASI PAKAN ALAMI DAN BUATAN  TERHADAP PERUBAHAN DIAMETER
TELUR DAN  FEKUNDITAS TELUR  INDUK BETINA RAJUNGAN, Portunus pelagicus
(Linnaeus, 1758)

EFRIZAL DAN INDRA JUNAIDI ZAKARIA
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas
Email : efrizal.unand@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perubahan diameter telur dan fekunditas telur  induk
betina rajungan, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758), terhadap pemberian kombinasi pakan
alami dan buatan. Hasil kajian ini menunjukkan  bahwa  pemberian pakan alami (Diet-1; kerang
+ ikan lemuru; 1 : 1);  pakan campuran (Diet-2; pakan alami + pakan buatan; 1:1); dan pakan
buatan  (Diet-3; Pelet) secara kuantitas dapat meningkatkan pertambahan diameter telur dan
fekunditas telur induk betina rajungan, namun secara secara statistik belum memperlihatkan
perbedaan yang bearti (P>0.05).

Kata kunci :  Rajungan, pakan alami, pakan buatan , diameter telur, fekunditas telur.
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Lokal : BIOPROSES-1 14:30 – 14:45

ISOLASI BAKTERI RESISTEN MERKURI DARI TANAH BEKAS TAMBANG EMAS
DI KENAGARIAN MUNDAM SAKTI KABUPATEN SIJUNJUNG

SRI PUSPA RAHAYU, FUJI ASTUTI FEBRIA DAN ANTHONI AGUSTIEN
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : febria_fa@yahoo.com

ABSTRAK

Merkuri (Hg) merupakan salah satu jenis logam berat yang pada konsentrasi tertentu merupakan
unsur pencemar berbahaya bagi kehidupan organisme dan berdampak terhadap lingkungan.
Merkuri yang masuk ke lingkungan tanpa ada pengolahan terlebih dahulu dan terakumulasi di
lingkungan dalam waktu yang lama akan mengancam kesehatan dan lingkungan. Tanah yang
terkontaminasi merkuri mengakibatkan matinya organisme termasuk bakteri, namun ada
beberapa bakteri yang mampu bertahan hidup dalam kondisi cemaran tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk mendapatkan isolat bakteri resisten merkuri dengan menguji kemampuannya
dalam bertahan terhadap konsentrasi merkuri 50, 100, 150 dan 200 ppm. Penelitian ini
menggunakan metoda survey. Sampel tanah  dari salah satu kawasan lahan bekas tambang emas
di Kenagarian Mundam Sakti Kabupaten Sijunjung sebelumnya telah dianalisa kandungan
merkurinya. Isolasi dilakukan dengan teknik pengenceran bertingkat. Penanaman dilakukan
secara pour plate. Hasil penelitian didapatkan 7 isolat bakteri menggunakan medium NA dengan
penambahan HgCl2 10 ppm. Hasil uji resistensi dari 7 isolat bakteri hanya 5 isolat bakteri yang
mampu tumbuh  pada konsentrasi 200 ppm.

Kata Kunci : merkuri, isolasi, bakteri, resisten, tanah tambang emas

Lokal : BIOPROSES-1 14:45 – 15:00

RESPON TRIGONA MINANGKABAU YANG DIPERLAKUKAN DENGAN FRAKSI-
FRAKSI EKSTRAK JAHE LIAR Elettariopsis slahmong

NASRIL NASIR, RESTI RAHAYU DAN MAIRAWITA
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : nasrilnasir54@gmail.com

ABSTRAK

Trigona minangkabau adalah vektor yang paling aktif dalam penyebaran bakteri penyakit darah Ralstonia
solanacearum Phylotype-IV. Di Indonesia, saat ini tidak ada satupun areal pertanaman pisang yang bebas
dari serangan penyakit darah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji respon T. minangkabau yang
diperlakukan dengan 7 fraksi dari ekstrak jahe liar E. slahmong (diformulasi dengan etanol). Ekstrak E.
slahmong mengeluarkan bau menyengat yang sangat kuat (volatile).  Kedalam kontainer plastik bening
berukuran 25 x 40 cm yang bagian atasnya ditutup dengan kain kasa, digantungkan sedemikian rupa
kapas steril (± 1 cm) yang ditetesi dengan 0,002 ml formulasi E. slahmong. Kemudian kedalam  kontainer
dimasukan 25 ekor T. minangkabau dewasa. Pengamatan dilakukan per menit selama 30 menit per
periode. Dilakukan 2 periode pengamatan, dimana pada periode ke II digunakan T. minangkabau yang
baru, tetapi tidak  mengganti kapas yang telah digunakan. Pada periode I, efek perlakuan yang paling
efektif dan secara konsisten meningkatkan kelumpuhan T. minangkabau tiap menit pengamatan adalah
pada perlakuan fraksi nomor 3, mulai melumpuhkan 11,1 % pada menit ke 7 dan meningkat mencapai
55,6 % pada menit 13 perlakuan. Sedangkan 6 fraksi lainnya dan kontrol tidak memberikan pengaruh
pada menit pengamatan tersebut. Pada periode II, efek mematikan/melumpuhkan terbaik sampai menit ke
30 masih ditemukan, tetapi pada fraksi 2 dengan tingkat kelumpuhan/kematian hanya 28,57 %.

Kata kunci: vektor, T. minangkabau, penyakit darah, fraksi E. slahmong, biopestsida.
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Lokal : BIOPROSES-1 15:30 – 15:45

ISOLASI DAN PENAPISAN CENDAWAN ENDOFIT AKAR ASAL EKOSISTEM
MANGROVE CAGAR ALAM PULAU DUA SERANG BANTEN

RIDA OKTORIDA KHASTINI, PIPIT MARIANINGSIH DAN SITI GIA SYAUQIYAH FITRI
Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email : rida_eridea@yahoo.com

ABSTRAK

Informasi mengenai keragaman hayati mikroorganisme yang potensial terutama cendawan
endofit yang berasosiasi dengan tanaman mangrove Cagar Alam (CA) Pulau Dua di Provinsi
Banten masih belum dieksplorasi dan diinventarisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
mengisolasi cendawan dan melakukan penapisan pada cendawan tersebut untuk mengetahui
potensinya. Sebanyak 38 isolat cendawan endofit akar telah berhasil diisolasi dan dilakukan
karakterisasi morfologi dan potensinya. Pengamatan karakter morfologi isolat cendawan
meliputi pengamatan struktur vegetatif berupa hifa yang pada umumnya tidak bersekat, warna
koloni yang berkisar putih abu-abu sampai berwarna gelap dan terbentuk tidaknya struktur
reproduksi dan tipe pertumbuhannya pada umumnya lambat. Karakter lainnya yaitu berupa
produksi enzim ekstraseluler pendegradasi fosfat.

Kata Kunci : cendawan endofit akar, isolasi, penapisan

Lokal : BIOPROSES-1 15:45 – 16:00

ISOLASI BAKTERI PELARUT FOSFAT DARI TANAH RHIZOSFER MANGROVE
CAGAR ALAM PULAU DUA BANTEN

SITI GIA SYAUQIYAH FITRI, FITRI PRATIWI DAN RIDA OKTORIDA KHASTINI
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email : syauqiyahfitri@gmail.com

ABSTRAK

Beberapa bakteri tanah, yang diisolasi dari area akar (rhizosfer) tanaman, diketahui dapat
berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Suatu penelitian yang bertujuan
mengisolasi bakteri pelarut fosfat dari tanah rhizosfer tanaman mangrove Avicennia marina telah
dilaksanakan di Cagar Alam Pulau Dua Banten. Isolasi bakteri pelarut fosfat dilakukan
menggunakan media Pikovskaya dengan teknik cawan sebar. Potensi bakteri untuk melarutkan
fosfat ditunjukkan dengan terbentuknya zona bening di sekitar koloni bakteri yang tumbuh. Hasil
penelitian menunjukkan sebanyak 31 isolat bakteri dengan karakteristik morfologi berbeda telah
berhasil diisolasi dari 3 stasiun pengambilan sampel. Pada stasiun 1 ditemukan 20 jenis isolat,
stasiun 2 ditemukan 9 jenis isolat, dan stasiun 3 ditemukan 14 jenis isolat. Indeks zona bening
isolat bakteri yang diperoleh berkisar antara 0.1 hingga 1.5.

Kata Kunci : Bakteri pelarut fosfat, Avicennia marina, Cagar Alam Pulau Dua, mangrove
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Lokal : BIOPROSES-1 16:00 – 16:15

ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN GONAD IKAN MUNGKUIH Sicyopterus
macrostetholepis.(Bleeker) HIDUP DI SUNGAI BATANG KURANJI KOTA PADANG
BERDASARKAN UMUR, PANJANG DAN BERAT TUBUH

WARNETY MUNIR, INDRA JUNAIDI ZAKARIA DAN NELMI FITRIA
Jurusan Biologi, FMIPA, Univ. Andalas
Email : warmunir@yahoo.co.id

ABSTRAK

Sicyopterus macrostetholepis merupakan salah satu ikan Gobi air tawar yang hidup di sungai
Batang Kuranji, Kota Padang yang dikenal dengan Mungkuih. Ikan ini mempunyai cita rasa
yang lezat dan berpotensi dijadikan sebagai  ikan hias karena memiliki keindahan bentuk dan
warna tubuh yang menarik, akan menyebabkan terjadi penangkapan lebih dan tidak terkontrol
akanmembahayakan keberadaan ikan. Untuk konservasi telah dipelajari aspek reproduksi ikan
ini.yaitu mengenai Analisis Tingkat Kematangan Gonad Ikan Mungkuih Berdasarkan Umur,
Panjang Dan Berat dengan menggunakan metode deskriptif. Sampel ikan dikoleksi dari bulan
Januari sampai Juni 2009. Dari hasil penentuan umur mengunakan sisik diketahui  umur ikan
berkisar 7 bulan hingga 46 bulan dengan panjang tubuh berkisar 36,7 – 100 mm dan berat 0,73 –
12,32 g. Pada ikan Mungkuih betina ditemukan 4 tahapan perkembangan gonad ikan  beberapa
diantaranya berada pada tahap:gonad muda(TKG II). Tahap matang gonad (TKG III), pasca
ovulasi (TKG V) dan tahap spent (TKG VI). Pada ikan jantan didapatkan pada tahap ”non
reproductive, prenesting, nesting dan postnesting”. Reproduksi berlansung sepanjang
pengamatan dan puncak reproduksi terjadi terjadi pada bulan April.

Kata kunci : umur, tahap perkembangan, gonad, larva, berat tubuh

Lokal : BIOPROSES-1 16:15 – 16:30

PERKEMBANGAN LARVA DAN GONAD IKAN BILIH Mystacoleucus padangensis
(Blkr)

WARNETY MUNIR1, USMAN M TAN2 DAN INDRA JUNAIDI ZAKARIA1

1Jurusan Biologi Univ Andalas, 2Fakultas Perikanan, Universitas Riau
Email : warmunir@yahoo.co.id.

ABSTRAK

Ikan bilih Mystacoleucus padengensis (Blkr.) merupakan ikan endemik Danau Singkarak Sumatera Barat
yang terancam punah karena dieksploitasi besar-besaran. Oleh karena itu perlu dilakukan eksplorasi
Biologi ikan sebagai landasan informasi untuk  pengelolaan populasi. Telah dilakukan penelitian tentang
perkembangan larva dan gonad ikan bilih dengan metode deskriptif dari analisis morfologi dan histologi.
Larva yang digunakandiperoleh dari hasil inseminasi buatan, dipelihara sampai metamorfosa sempurna
dengan air yang telah dideklorinasi pada suhu 26-280C. Hari ke 3 sampai hari ke 21 diberi makan Eguchi
BP, hari ke 22 hingga hari ke 40 ditambahkan Artemia, setelah itu diberi  makanan buatan untuk anakan.
Untuk mengamati perkembangan larva dan gonad, ikan dimatikan setiap 24 jam pada minggu pertama
dan berikutnya setiap satu minggu dan difiksasi dalam larutan paraformaldehid 10 %. Hasil pengamatan
memperlihatkan bahwa perubahan mencolok terjadi pada beberapa hari awal kehidupan larva.
Perkembangan larva dari saat menetas hingga terbentuk ikan kecil dibedakanmenjadi beberapa tahap
berdasarkan karakter morfologi. Bakal gonad didapatkan pada larva umur 56 hari dan pada umur 63 hari
didalam sayatan bakal gonad ditemukan 3-4 bakal sel germa. Pada larva umur 98 hari semua sampel
gonad mempunyai jenis kelamin betina.

Kata kunci: perkembangan, larva, gonad, bilih.
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Lokal : BIOPROSES-1 16:30 – 16:45

EFEKTIFITAS TANAMAN DALAM MEREDUKSI FOSFAT DARI LIMBAH RUMAH
TANGGA

WAHYU LESTARI1 DAN YELMIDA AZIZ2

1Jurusan Biologi FMIPA Universitas Riau Pekanbaru
2Jurusan Teknik Kimia F. Teknik Universitas Riau Pekanbaru
Email : wayules@yahoo.com

ABSTRAK

Limbah rumah tangga mengandung fosfat (P) yang tinggi karena berasal dari bahan organik dan
inorganik terutama dari buangan rumah tangga dan buangan deterjen. Salah satu upaya yang dilakukan
untuk mengurangi kandungan P dari limbah rumah tangga adalah memanfaatkan tanaman air yang
dikenal dengan metode fitoremediasi. Genjer (Limnocharis flava) dan kangkung air (Ipomoea aquatica)
merupakan tanaman air yang dapat digunakan sebagai agen fitoremediasi. Penelitian dilakukan untuk
mengetahui tingkat efektivitas tanaman melalui proses fitoremediasi dalam mereduksi kandungan P pada
limbah rumah tangga menggunakan Rancangan Acak Lengkap. Detensi waktu fitoremediasi adalah hari
ke-3 dan hari ke-7. Konsentrasi total P limbah awal adalah sebesar 48,93 mg/l. Tingkat efektivitas yang
dihasilkan oleh masing-masing tanaman dalam mereduksi P selama 7 hari meningkat dibanding hari ke-3
yaitu 17,09% menjadi 60,71% untuk L. flava dan 17,11% menjadi 55,64% untuk I. aquatica, demikian
juga terhadap serapan P tanaman dan bobot tanaman. Fitoremediasi oleh tanaman L. flava dan I. aquatica
juga mampu menurunkan suhu dari 30,3 ⁰C menjadi 27 ⁰C dan meningkatkan pH limbah dari 4,7 menjadi
6,7.

Kata Kunci : efektifitas,  fitoremediasi, limbah rumah tangga, reduksi P

Lokal : BIOPROSES-2 13:30 – 13:15

KAJIAN MIKROBIOLOGIS DAN FERMENTASI IKAN BUDU TENGGIRI (Cybium
comersonii L.) PRODUK FERMENTASI TRADISIONAL PESISIR SUMATERA BARAT

NURMIATI, PERIADNADI DAN T. NOVARIANTIKA
Jurusan Biologi FMIPA, Universitas Andalas
Email : periadnadi@fmipa.unand.ac.id

ABSTRAK

Ikan Budu merupakan salah satu produk olahan ikan fermentasi tradisional khas pesisir Sumatera Barat.
Produk spesifik dari ikan laut segar jenis besar dan berdaging putih ini dikenal bernilai jual tinggi dan
tergolong langka di pasaran. Langkanya produk tradisional ini datang dari keunikan tahapan
fermentasinya yang sangat spesifik, terbatas diketahui kalangan tertentu dan diturunkan secara turun
temurun. Kualitas produk tradisional ini salah satu diantaranya terletak dalam variasi teknik pengolahan.
Tahapan penggembungan merupakan proses terpenting yang sekaligus membedakannya dengan ikan
fermentasi lainnya. Proses ini memberi kontribusi utama dalam organoleptik aroma, tekstur dan rasa
sebagai produk fermentasi spesifik. Dalam tahapan ini beberapa proses fermentasi baik secara enzimatis
dan khemis yang terjadi dalam otot ikan, sebagaimana juga perkembangan mikroflora indigenous dalam
otot ikan dapat terjadi bersamaan atau berkelanjutan. Perkembangan kompetitif golongan mikroflora
pemfermentasi (laktat) dan mikroflora pembusuk (proteolitik) selama proses diketahui keberadaannya
secara invitro melalui media spesifik dan dominansi keberadaan mikroflora pemfermentasi diakhir proses
penggembungan akan menentukan kualitas produk fermentasi yang dihasilkan. Aktifitas fermentasi dan
proteolitik terlacak dari kurva nilai pH selama proses dan produk. Aktifitas protease diamati periodik
selama tahapan penggembungan sebagaimana juga pada produk budu tenggiri. Dosis dan lama kontak
optimal dengan garam diakhir proses penggembungan ikut menentukan dominansi keberadaan mikroflora
pemfermentatif yang berperan dominan, sekaligus ikut menentukan karakter organoleptikproduk yang
dihasilkan.

Kata Kunci : mikrobiologis, ikan budu, tenggiri
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Lokal : BIOPROSES-2 13:15 – 13:30

STUDI KOMPARATIF BEBERAPA MEDIA BIBIT PRODUKSI TERHADAP
KECEPATAN PERTUMBUHAN MISELIUM JAMUR MERANG

HARSUNA YUMNA, NURMIATI DAN PERIADNADI
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : harsunayumna@yahoo.co.id

ABSTRAK

Jamur merang (Volvariella volvacea (Bull). Sing.) memiliki nilai potensi ekonomi tinggi sebagai jamur
kosumsi. Jamur ini sangat bermanfaat untuk kesehatan karena kualitas gizinya yang komplit. Bibit
merupakan salah satu sarana yang sangat penting bagi keberhasilan budidaya. Bibit harus berasal dari
biakan murni, bebas dari kontaminasi dan memiliki sifat-sifat genetik unggul sehingga mampu
memberikan hasil yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan beberapa Media
Bibit Produksi (terdiri dari kombinasi sagu-jerami = (0:4), (1:3), (2:2), (4:0)) terhadap kecepatan
pertumbuhan miselium jamur merang. Hasil penelitian menunjukan kecepatan pertumbuhan miselium
jamur merang pada Media Bibit Produksi yang terbaik didapat pada dosis sagu : jerami (1:3) (direndam)
dengan kecepatan pertumbuhan miselium jamur merang yaitu 11.66 hari (50,75%) setelah inokulasi dan
Nilai Aktifitas Amilase tertinggi (0.1088 unit/g) dan nilai Aktifitas Selulase tertinggi (0.0657 unit/g).
Sedangkan hasil uji produktifitasnya pada media produksi didapat: mulai pembentukan miselium berkisar
antara 3 HST, pembentukan tubuh buah berkisar antara 6 HST, waktu panen 7.3 HST, berat tubuh buah
54 g, diameter tubuh buah 5.5 HST dg total panen 520 g.

Kata Kunci : media bibit produksi, sagu-jerami, jamur merang, miselium

Lokal : BIOPROSES-2 13:30 – 13:45

ORGANOGENESIS DARI KELAPA SAWIT ASAL EKSPLAN TUNAS PUCUK
(APICAL BUD)

SUCI  RAHAYU1, FRANTYKA  HOTDEAR, T1 DAN FAUZIAH HARAHAP2

1Universitas Sumatera Utara, 2Universitas Negeri Medan
Email : suci_bio85@yahoo.co.id

ABSTRAK

Organogenesis kelapa sawit (Elaeis guineensis) asal eksplan tunas  pucuk yang diperbanyak
secara invitro melalui inisiasi kalus dengan penambahan arang aktif sebanyak 3g/L pada media
tumbuh Y3 membentuk organ tunas. Inisiasi kalus asal eksplan apkal bud posisi segmen basal,
posisi segmen median, dan posisi segmen apex pada media Y3 dengan penambahan 2,4-D
sebanyak 100 mg/L, 115 mg/L, 120 mg/L, dan  140 mg/L, memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap organogenesis kelapa sawit. Posisi segmen basal pada media tumbuh dengan
konsentrasi 2,4-D 100 mg/L menginduksi organogenesis lebih awal dengan pembentukan organ
tunas. Kecepatan pertumbuhan planlet pada regenerasi kelapa sawit secara invitro sangat
dipengaruhi oleh asal eksplan dan konsentrasi zat pengatut tumbuh pada media tumbuh yang
sesuai.

Kata Kunci : Elaeis guineensis, kalus embriogenik, organonesis , Kelapa Sawit
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Lokal : BIOPROSES-2 13:45 – 14:00

PENGARUH LAMA KETIADAAN INANG TERHADAP KAPASITAS REPRODUKSI
PARASITOID Anagrus nilaparvatae Pang Et Wang (HYMENOPTERA: MYMARIDAE).

NURULLAH ASEP ABDILAH, TRI ATMOWIDI DAN DAMAYANTI BUCHORI
Departemen Biologi, Fakultas matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor
Email : nurullah.asep@gmail.com

ABSTRAK

Anagrus nilaparvatae Pang et Wang adalah parasitoid telur utama wereng coklat Nilaparvata
lugens Stal (Hemiptera: Delphacidae). Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pola pematangan
telur parasitoid A. nilaparvatae dan pengaruh lama ketiadaan inang terhadap kapasitas reproduksi
parasitoid A. nilaparvatae. Penentuan pola pematangan telur dilakukan dengan cara membedah
abdomen imago betina A. nilaparvatae yang baru muncul. Perlakuan ketiadaan inang meliputi
imago betina A. nilaparvatae yang baru muncul tidak diberikan inang selama 0, 3, 6, 9, 12, dan
18 jam kemudian diberikan inang (telur N. lugens) dan larutan madu 10% setiap hari sampai
parasitoid mati. Hasil menunjukan bahwa parasitoid A. nilaparvatae memiliki penuh telur
matang dalam ovari di awal kemunculannya menjadi imago. Secara keseluruhan jumlah telur
yang diletakkan, keperidian, dan tingkat parasitisasi menurun dengan semakin lamanya A.
nilaparvatae tidak mendapatkan inang.

Kata Kunci : kapasitas reproduksi, Nilaparvatae lugens, proovigenik

Lokal : BIOPROSES-2 13:15 – 13:30

INDUKSI PERAKARAN TUNAS KANTONG SEMAR (Nepenthes ampullaria Jack)
DENGAN BEBERAPA KONSENTRASI INDOLE ACETIC ACID (IAA)
SECARA IN VITRO

SUWIRMEN, ZOZY ANELOI NOLI DAN ANZARNI FAJRINA
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas
Email : omwireii@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian tentang induksi akar pada tunas kantong semar (Nepenthes ampullaria Jack) dengan
penambahan beberapa konsentrasi Indole Acetic Acid (IAA) Secara in vitro yang bertujuan
untuk mengetahui konsentrasi IAA yang terbaik dalam menginduksi akar dari tunas Nepenthes
ampullaria Jack. Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen dengan 5 perlakuan dan 5
ulangan. Sebagai perlakuan adalah tanpa pemberian IAA sebagai kontrol, penambahan IAA 3
mg/L,  IAA 6 mg/L, IAA 9 mg/L dan IAA 12 mg/L. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemberian IAA dengan konsentrasi 12 mg/L merupakan konsentrasi yang terbaik untuk
mempercepat penginduksian akar pada tunas Nepenthes ampullaria Jack.

Kata kunci: Induksi perakaran, Nepenthes ampullaria Jack, IAA, In Vitro.
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Lokal : BIOPROSES-2 14:15 – 14:30

OPTIMALISASI PRODUKSI BIOGAS ECENG GONDOK MELALUI
PRAPERLAKUAN HIDROTERMAL

DEWI  MURNI1 DAN YUHELSA PUTRA2

1Prodi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2Jurusan Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Email : ashalina2002@gmail.com

ABSTRAK

Eceng gondok merupakan tumbuhan yang selama ini dianggap merugikan karena menyebabkan
pencemaran lingkungan. Seiring dengan perkembangan teknologi, ditemukan fakta bahwa tumbuhan ini
bisa dijadikan sebagai bahan baku pembuatan biogas yang merupakan sumber energi alternatif ramah
lingkungan dan bersifat berkelanjutan. Namun, kandungan lignin yang tinggi pada eceng gondok
menyebabkan produksi biogas eceng gondok tidak optimal. Oleh karena itu perlu diberikan praperlakuan
hidrotermal yang dapat mendegradasi kandungan lignin sehingga produksi biogas menjadi lebih optimal.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produksi biogas dan persentase metana yang dihasilkan
dari eceng gondok melalui praperlakuan hidrotermal. Penelitian ini dilakukan, pada skala laboratorium
dengan metode eksperimen, di Laboratorium Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Eceng
gondok dicacah dengan alat pencacah (slicer) sampai ukuran sekitar 6 mm, kemudian diberi praperlakuan
hidrotermal berupa perebusan pada suhu 1700C dengan variasi waktu 30 menit, 60 menit dan 90 menit.
Selanjutnya, ditambahkan EM4 sebagai starter. Campuran ini kemudian diinkubasi pada biodigester tipe
anaerobic batch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biogas pertama kali dihasilkan pada hari ke-3
fermentasi. Pada hari ke-21 produksi biogas mulai naik hingga mencapai puncaknya pada hari ke-39.
Produksi biogas selanjutnya stabil sampai hari ke- 45. Kemudian produksi biogas perlahan menurun
hingga selesai fermentasi. Produksi biogas paling tinggi ditemukan pada praperlakuan hidrotermal 60
menit yakni sekitar 613 mL/hari dan produksi total 16161 mL. Produksi ini jauh lebih tinggi dibanding
tanpa praperlakuan hidrotermal yang hanya sekitar 187 mL/hari dan produksi total 3199 mL. Persentase
metana tertinggi juga ditemukan pada praperlakuan 60 menit, yaitu 43,38%. Sedangkan persentase
metana tanpa praperlakuan hidrotermal hanya 6,71%.

Kata Kunci : biogas, eceng gondok, praperlakuan hidrotermal, metana, produksi

Lokal : BIOPROSES-2 14:30 – 14:45

POTENSI EKSTRAK SEREH WANGI (Cymbopogon nardus L. ) UNTUK
PENGENDALIAN KECOAK JERMAN (Blattella germanica L.)

RESTI RAHAYU1, SAFNI SAHARA2, GUSTINA INDRIATI2, NURMANSYAH3 DAN NASRIL
NASIR1

1Jurusan Biologi, Universitas Andalas, 2Prodi Pendidikan Biologi, STKIP PGRI, Padang, 3Balai Penelitian Tanaman
Rempah dan Obat KP Laing Solok.
Email: resti_rahayu@yahoo.com

ABSTRAK

Uji efektifitas ekstrak sereh wangi (Kode SW-PNS) terhadap kecoak jerman telah dilakukan pada bulan
Juli-September 2014 di Laboratorium Fisiologi Hewan Jurusan Biologi Universitas Andalas, Padang.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi sereh wangi untuk mengendalikan populasi kecoak dengan
metoda Glass Jar. Populasi kecoak yang digunakan beberapa restoran cepat saji di daerah Jakarta dan
Padang (Strain GFA-JKT dan PLZ-PDG) sebagai strain lapangan dan Strain VCRU-WHO sebagai
standar rentan. Kriteria efektif berdasarkan waktu kelumpuhan (Knockdown Time) 90% yang harus
tercapai dalam waktu 20 menit setelah pendedahan. Berdasarkan kriteria efektifitas tersebut ekstrak sereh
wangi dengan Kode SW-PNS efektif untuk mengendalikan kecoak Strain GFA-JKT dan PLZ-PDG,
dengan kelumpuhan 90% hewan uji dicapai dalam waktu kurang dari  tujuh menit.

Kata kunci: sereh wangi, waktu kelumpuhan, Knockdown Time, kecoak Jerman, Blattella germanica



49

Lokal : BIOPROSES-2 14:45 – 15:00

UJI POTENSI CENDAWAN ENDOFIT AKAR MANGROVE ASAL CAGAR ALAM
PULAU DUA SERANG BANTEN PADA PERTUMBUHAN TANAMAN TOMAT
(Lycopersicon esculentum L.) SECARA IN VITRO

PIPIT MARIANINGSIH, RIDA OKTORIDA KHASTINI DAN DESKA PURI
Jurusan Pend.Biologi, FKIP, UNTIRTA
Email : p_marianingsih@yahoo.com

ABSTRAK

Cendawan endofit merupakan cendawan yang hidup pada jaringan hidup tumbuhan dan tidak akan
menimbulkan efek negatif terhadap inangnya. Salah satu potensi dari cendawan endofit dapat digunakan
sebagai agen pemacu pertumbuhan tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi cendawan
endofit yang diisolasi dari akar mangrove di Cagar Alam Pulau Dua Serang Banten pada pertumbuhan
tanaman tomat (Lycopersicon esculentum L.). Terdapat 5 isolat yang digunakan yaitu CEM 2, CEM 3,
CEM 4, CEM 7, dan CEM 9. Uji potensi pertumbuhan dilakukan secara invitro, dengan menumbuhkan
tanaman tomat pada media MS serta diinokulasi dengan cendawan endofit. Setelah ditumbuhkan selama
kurang lebih 5 minggu, parameter pertumbuhan tanaman yang diukur adalah tinggi tanaman,  tinggi tajuk,
panjang akar, jumlah daun, berat basah tanaman, berat basah tajuk, berat basah akar, dan berat kering
tanaman.  Analisis data secara statistik menunjukkan terdapat 4 parameter pertumbuhan, yaitu jumlah
daun, berat basah tanaman, berat basah tajuk, dan berat basah akar yang menampakkan adanya
peningkatan pertumbuhan dibandingkan kontrol. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa cendawan
endofit akar mangrove Cagar Alam Pulau Dua Serang Banten memiliki potensi memacu pertumbuhan
tanaman tomat.

Kata Kunci : cendawan endofit akar, Cagar Alam Pulau Dua, tomat

Lokal : BIOPROSES-2 15:45 – 16:00

POTENSI TANAMAN Ageratum conyzoides, Cyperus kyllingia DAN Digitaria ciliaris
DALAM MENGAKUMULASI MERKURI

FITRI WAHYUNI, ZOZY ANELOI NOLI DAN FUJI ASTUTI FEBRIA
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas
Email : fitri.wahyuni03@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian tentang potensi tanaman Ageratum conyzoides, Cyperus kyllingia dan Digitaria
ciliaris dalam mengakumulasi merkuri telah dilakukan dari bulan November 2013 sampai
Februari 2014  di Rumah Kawat dan Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Jurusan Biologi
Universitas Andalas Padang. Untuk eksperimen menggunakan Rancangan Acak lengkap (RAL)
dengan 5 ulangan. A = Tanpa tanaman, B = Ageratum conyzoides, C = Cyperus kyllingia dan D
= Digitaria ciliaris.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman Ageratum conyzoides,
Cyperus kyllingia dan Digitaria ciliaris berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, berat basah
dan berat kering tanaman. Ageratum conyzoides, Cyperus kyllingia dan Digitaria ciliaris
berpotensi dalam dalam meremediasi lahan-lahan tambang emas yang tercemar merkuri (Hg)
karena mampu tumbuh dengan baik dan mengakumulasi merkuri pada bagian tanaman (akar dan
tajuk) sehingga dapat berpotensi sebagai fitoremediasi. Digitaria ciliaris merupakan tanaman
terbaik dalam meremediasi lahan-lahan tambang emas yang tercemar merkuri (Hg).

Kata Kunci : Fitoremediasi, merkuri, Ageratum conyzoides, Cyperus kyllingia, Digitaria ciliaris
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Lokal : BIOPROSES-2 16:00 – 16:15

PEMBERIAN FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA (FMA) PADA TANAMAN
Calopogonium muconoides (DESV.) DAN Centrosema pubescens (BENTH.) UNTUK
BIOREMEDIASI LAHAN TERCEMAR MERKURI

DWI ANINDITYA, ZOZY ANELOI NOLI DAN FUJI ASTUTI FEBRIA
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : dwi.aninditya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi tanaman Calopogonium muconoides (Desv.) dan
Centrosema pubescens (Benth.) sebagai agen fitoremediasi pada lahan tercemar merkuri (Hg) pada lahan
bekas tambang emas dan melihat pengaruh pemberian Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) terhadap
pertumbuhan tanaman Calopogonium muconoides (Desv.) dan Centrosema pubescens (Benth.) serta
mengetahui interaksi antara tanaman terhadap Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) yang telah dilakukan
pada bulan Desember sampai Februari 2014 di rumah kawat dan dilanjutkan di Laboratorium Fisiologi
Tumbuhan Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas.
Penelitian ini menggunakan metode RAL faktorial dengan faktor pertama adalah jenis tanaman yaitu
Fungi Mikoriza Arbuskuladan faktor kedua yaitu inokulasi mikoriza yaitu inokulasi mikoriza pada media
tanah tercemar, tanpa inokulasi mikoriza pada media tanah tercemar dan tanpa inokulasi mikoriza pada
tanah subur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan merkuri pada tanah perlakuan setelah
dilakukan penelitian mengalami penurunan dan tanaman Centrosema pubescens  mengakumulasi merkuri
terbanyak pada bagian akar dibandingkan dengan tanaman Calopogonium muconoides. Pemberian Fungi
Mikoriza Arbuskula (FMA) berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, bobot basah dan kering daun,
bobot basah dan kering akar selama 8 minggu pengamatan. Pemberian mikoriza juga mampu
mempengaruhi derajat infeksi hingga 80% dengan kriteria sangat tinggi dan tingkat ketergantungan
(mycorryzal dependency) kriteria tinggi terhadap tanaman selama 8 minggu pengamatan.

Kata Kunci : Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA), Fitoremediasi, Merkuri, Tambang Emas

Lokal : BIOPROSES-2 16:00 – 16:15

KEMAMPUAN BEBERAPA JENIS TANAMAN AIR DALAM MEREMEDIASI
PERAIRAN TERCEMAR MERKURI (Hg)

HAVIZA ANUGRA, ZOZY ANELOI NOLI DAN FUJI ASTUTI FEBRIA
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : haviza_anugra@yahoo.com

ABSTRAK

Pencemaran logam berat merkuri (Hg) pada tanah dan air sangat membahayakan lingkungan dan
kesehatan manusia. Salah satu sumber pencemaran merkuri dari penambangan emas. Akibat dari kegiatan
pertambangan terbuka menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, terjadinya degradasi pada daerah
aliran sungai, perubahan bentuk lahan dan terlepasnya logam-logam berat yang dapat masuk ke
lingkungan perairan.  Salah satu upaya untuk memulihkan lingkungan yang tercemar merkuri adalah
melalui upaya remediasi, dalam hal ini menggunakan tanaman yang mengakumulasi merkuri, dalam hal
ini menggunakan tanaman yang mengakumulasi merkuri dari lapangan (fitoremediasi). Beberapa tanaman
diketahui mampu mengakumulasi merkuri (Hg) antara lain : eceng gondok (Eichornia crassipes), eceng
padi (Monochoria vaginalis) dan genjer (Lymnocharis flava). Dari hasil penelitian terbukti bahwa
tanaman eceng gondok (Eichornia crassipes), eceng padi (Monochoria vaginalis) dan genjer
(Lymnocharis flava) adalah tanaman yang yang berpotensi sebagai agen fitoremediasi terhadap
konsentrasi merkuri (Hg) tetapi dengan kadar serapan dan akumulasi yang berbeda-beda. Tanaman eceng
gondok (Eichornia crassipes) lebih efektif sebagai agen fitoremediasi dibandingkan tanaman eceng padi
(Monochoria vaginalis) dan genjer (Lymnocharis flava) dalam meremediasi cemaran merkuri (Hg).

Kata Kunci : Merkuri (Hg), fitoremediasi, akumulasi
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Lokal : BIOPROSES-2 16:15 – 16:30

EFEKTIVITAS BEBERAPA INSEKTISIDA AEROSOL DENGAN METODE GLASS
JAR DAN SEMPROT TERHADAP  KECOAK JERMAN (Blattella germanica L.)
STRAIN PLZ-SMRD

YOSI RAHMAN1, RESTI RAHAYU1, DAHELMI2

1Laboratorium Fisiologi Hewan, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas, 2Laboratorium Taksonomi Hewan,
Jurusan Biologi, FMIPA FMIPA Universitas Andalas,
Email : resti_rahayu@yahoo.co.id

ABSTRACT

A study of the effectiveness of some aerosol insecticides against B. germanica was done by
using glass jar and spray methods with insecticides ByYR, HtYR, MtYR, RdYR and VpYR to
strains PLZ-SMRD of German cockroach. The study was conducted at the Research Laboratory
of Animal Physiology, Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences,
Andalas University, Padang in November to December 2013. Effectiveness criteria are classified
based on the time of knockdown 90%. The results have shown that the fastest effect for based on
the value of the time of knockdown 90% in the strain PLZ-SMRD by ByYR and RdYR by using
glass jar method.

Keywords : B. germanica, aerosol insecticides, glass jar method, knockdown

Lokal : BIOPROSES-2 16:30 – 16:45

IMPLEMENTASI OF RESIRCULATION SYSTEM FOR DOMESTICATION AND
REARING OF JUARO JUVENILES (Pangasius polyranodon)

NIKEN AYU PAMUKAS DAN MULYADI
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNRI
Email: niken_512@yahoo.com

ABSTRACT

The study on the implementation of resirculation system to domesticate and to grow out of juaro
juveniles (Pangasius polyuranodon) has been carried out. Several filter materials were used into
four kinds of treatment, namely aquarium using aerators (control), aquarium using spon, carcoal
and palm fiber as well as zeolite. Results of the study showed that different filter materials were
not significantly affecting in the juaro juveniles culture media. As long adaptation period (one
week), juaro juveniles (Pangasius polyuranodon) could wean to consume fish meal by involving
other fish species in the same culture media. It was invented that treatment of resirculation
system combining with zeolite could increased water quality parameters such as DO2 (3,9-4,56
mg/L),  CO2 (8,6-9,15 mg/L), NH3 (0,02-0,10 mg/L), NO2 (0,01-0,08 mg/L), NO3 (0,01-0,09
mg/L) respectively, but the other water quality parameters (pH, temperature  were not differ
significantly. The best results were achieved at the same treatment namely absolute growth rates
(11,59 grams), daily growth rates  (1,76 %), FCR (3,45) and survival rates (86,7 %) respectively.

Keywords : catfish (Mystus nemurus C.V), filter materials, resirculation, aquaponic.
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Lokal : FITOKIMA, KESEHATAN DAN ETNOMEDICINE 13:00 – 13:15

BIOAKTIVITAS ANTIOKSIDAN BIJI TUMBUHAN BINGKEK (Entada phaseoloides
Merr)

JISMI MUBARRAK, HILWAN YUDA TERUNA DAN FILZA YULINA ADE
Universitas Pasir Pengarian, Universitas Riau
Email : jismimubarok@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan tumbuh-tumbuhan sebagai obat tradisional telah lama di kenal. Salah satu diantaranya adalah
tumbuhan bingkek (Entada phaseoloides Merr). Biji tumbuhan ini telah digunakan masyarakat sebagai
obat sakit perut, hernia, memulihkan kondisi wanita setelah melahirkan dan juga digunakan sebagai
makanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bioaktivitas antioksidan berbagai fraksi dari biji
tumbuhan bingkek dan mengidentifikasi senyawa potensial antioksidan dari tumbuhan ini. Pengerjaan
dilakukan dengan mengekstrak 500 g biji yang sudah dihaluskan dengan pelarut metanol. Setelah 36 jam
disaring dan dipekatkan dengan rotary evaporator. Sebanyak 80 g ekstrak metanol difraksinasi secara
bertingkat menggunakan pelarut n-heksana, diklorometana dan etil asetat. Hasil didapat berupa ekstrak n-
heksana 0,8 g, diklorometana 0,4 g, etil asetat 0,7 g dan residu ekstrak 23 g. Hasil uji bioaktivitas
antioksidan metode DPPH dari fraksi tersebut memberikan nilai IC50 fraksi n-heksan 909,35 µg/mL,
diklorometana 507,74 µg/mL,  etil asetat 712,61µg/mL dan residu ekstrak 77,60 µg/mL. Nilai yang
paling baik yang mendekati vitamin C adalah residu ekstrak. Uji profil fitokimia menunjukkkan residu
ekstrak mengandung senyawa fenolik, terpenoid, kumarin dan saponin. Penelitian ini menunjukkan residu
ekstrak berpotensi sebagai antioksidan yang baik, sehingga perlu di pelajari lebih lanjut senyawa
potensial antioksidan tersebut.

Kata Kunci : Antioksidan, Entada phaseoloides, DPPH

Lokal : FITOKIMA, KESEHATAN DAN ETNOMEDICINE 13:15 – 13:30

ANTIMICROBIAL COMPOUND PRODUCING OF LOCAL LACTIC ACID
BACTERIA AS BIOCONTROL AGENT OF   FRESH WATER FISH PATHOGENS
BIOFILM CELLS

IT JAMILAH, ERMAN MUNIR DAN NUNUK PRIYANI
Departemen Biologi, FMIPA Universitas Sumatera Utara,
Email : it_jamilah@yahoo.com

ABSTRACT

Fresh water fish aquaculture is one of the important money income of fish farmers and goverment in
Indonesia. One of the obstacle in this sector is diseases development of raised animals caused by
pathogenic bacteria. Three isolates of Lactic Acid Bacteria (LAB) identified as Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus plantarum and Lactobacillus  agilis were previously isolated from Nila fishes and its pond
environments were selected for its abilityin inhibiting fish patogents in vitro. In this study, all of these
isolates were grown to produce  antimicrobial compounds and evaluated its capability in killing biofilm
cell of fish pathogenic bacteria forming in fish scale and polivinil chloride plastic (PVC) surfaces
consisted of Aeromonas hydrophila, Streptococcus agalactiae and Mycobacterium furtuitum. The ability
of crude extract  of each antimicrobial compound produce by each isolate in killed biofilm cells  was
different between on fish scale and plastic. L. acidophilus antimicrobial compound was killed biofilm
cells of A. hydrophila by 40 and 20% , while L. agilis killed as much as  42 and 28% of M. frutuitum on
fish scale and plastic respectively and the lowest was by L. plantarum antimicrobial compound that killed
only 16%  of S. agalactiae biofilm cells on both surfaces in 1 h contact time. The crude extract of
antimicrobial compound of each potential BAL isolate could only remove under 50% of  biofilm cells of
each fish pathogen.

Keyword : lactic acid bacteria, antimicrobial compounds, biofilms, fresh water, fish pathogens
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Lokal : FITOKIMA, KESEHATAN DAN ETNOMEDICINE 13:30 – 13:45

EKSPLORASI POTENSI AKTINOMISET SEBAGAI ANTIMIKROB, ANTICENDAWAN DAN
PENGHASIL ENZIM XILANASE EKSTRASELULAR ASAL TANAH HUTAN CIFOR BOGOR BARAT

SIPRIYADI, YULIN LESTARI DAN ANJA MERYANDINI
Pascasarjana (S3) Mikrobiologi, Departemen Biologi, Fakultas MIPA, IPB. Bogor 16680. Indonesia
Email : sipri_yadi@yahoo.co.id

ABSTRAK
Aktinomiset merupakan bakteri Gram positif berfilamen yang keberadaannya melimpah di alam, terutama
di daerah rizosfer. Tujuan studi ini adalah mengisolasi aktinomiset tanah hutan CIFOR, Bogor, yang
memiliki potensi sebagai antimikrob, anticendawan, dan penghasil xilanase ekstraselular, serta
mengidentifikasi isolat terpilih berdasarkan sekuen gen 16 sRNA. Aktinomiset diisolasi dari tanah, serta
ditumbuhkan dan disebar dalam media Humic-acid Vitamin-B agar (HV). Purifikasi isolat ditumbuhkan
pada media Yeast Malt Agar, selanjutnya dilakukan uji antagonis terhadap Bacillus sp., Escherichia coli,
Fusarium oxysporum, dan Sclerotium sp. Isolat aktinomiset terpilih diuji aktivitas xilanase dan
diidentifikasi berdasarkan analisis gen 16S rRNA. Sebanyak 35 isolat aktinomiset berhasil diisolasi
dengan karakteristik morfologi koloni dan tipe rantai spora yang beragam, menunjukkan Streptomyces
spp. Isolat 6, 18, 19, 17, dan isolat 15 mampu menghambat pertumbuhan bakteri Bacillus sp. dengan
diameter zona hambat tertinggi yaitu 10.1 mm (isolate 17), sedangkan  isolat yang mampu  menghambat
pertumbuhan bakteri E. coli yaitu isolat 1 dan 15, dengan diameter zona hambat tertinggi sebesar 5.1 mm
(isolat 15). Isolat aktinomiset yang mampu menghambat pertumbuhan cendawan F. oxysporum yaitu
Isolate 29 dan 12, serta cendawan Sclerotium sp. yaitu isolate 35. Dari hasil uji aktivitas xilanase, isolat
12, 20, 22, 24, 30, dan 34 menunjukkan zona bening yang mengindikasikan bahwa enam isolat tersebut
berpotensi menghasilkan enzim xilanase ekstraseluler. Isolat aktinomiset terpilih yang memiliki potensi
sebagai penghasil enzim xilanase (Xyl_22) selanjutnya diidentifikasi dan menunjukkan bahwa isolat
tersebut memiliki kekerabatan dengan Streptomyces drozdowicii dengan nilai identitas maksimum sebesar
99%.

Kata Kunci : aktinomiset, antimikrob, anticendawan, enzim xilanase ekstraselular, Hutan CIFOR

Lokal : FITOKIMA, KESEHATAN DAN ETNOMEDICINE 13:45 – 14:00

ISOLASI DAN KARAKTERISASI MARKER MIKROSATELIT PADA AEDES AEGYPTI VEKTOR DBD
DI SUMATERA BARAT

HASMIWATI1, JAMSARI2, YANWIRASTI3

1Bagian Parasitology ,Fakultas Kedoktean,  Universitas Andalas, Padang
2Jurusan Agroekotekhnologi , Fakultas Pertanian, Universitas  Andalas, Padang
3Bagian Anatomi, Fakultas Kedokteran, Universitas  Andalas, Padang
Email: hasmiwati65@gmail.com

ABSTRAK
Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti.
Pengendalian vektor ini belum memberikan hasil yang maksimal untuk menurunkan kasus, hal ini
disebabkan karena program  pengendalian yang dilakukan belum merujuk ke data vektor secara
keseluruhan maka untuk itu diperlukan suatu usaha pengendalian secara genetik, dimana sebelum
melakukan usaha ini perlu diketahui struktur populasi A. aegypti ini dengan menggunakan suatu marker
genetik seperti marker mikrosatelit. Marker ini didesain berdasarkan informasi sekuen yang mengandung
motif mikrosatelit. Sekuen dari fragmen yang bermotif mikrosatelit akan digunakan untuk pendesainan
marker ini. Untuk itu dilakukan beberapa mekanisme. Mekanisme kerja yang telah dilakukan adalah :
isolasi DNA genom A. aegypti, restriksi dan ligasi dengan adaptor, hibridisasi dengan metoda enrichment
non probe menggunakan motif-motif mikrosatelit yang selanjutnya kandidat fragmen yang mengandung
motif dikloning pada plasmid rekombinan menggunakan vektor E.coli DH 5α dengan melakukan skrining
koloni biru putih. Selanjutnya fragmen DNA yang didapatkan disekuensing untuk mendapatkan sekuen
yang mengandung motif mikrosatelit A. aegypti. Sekuen hasil sekuensing  dianalisis dan dilakukan
pendesainan marker mikrosatelit. Pendesainan marker (primer) dilakukan secara online menggunakan
Primer 3. Dari hasil penelitian ini telah berhasil didesain 6 pasang marker (primer) dan setelah  dilakukan
optimalisasi primer dengan metode PCR, sekuen target telah berhasil didapatkan. Selanjutnya Marker ini
akan digunakan untuk menganalisis struktur populasi nyamuk A. aegypti di beberapa kota kabupaten di
Sumatera Barat.

Kata Kunci: A. aegypti, marker genetik, mikrosatelit, desain primer, primer 3
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Lokal : FITOKIMA, KESEHATAN DAN ETNOMEDICINE 14:00 – 14:15

DETEKSI SEROLOGIS MALARIA DARI SPESIMEN AIR LIUR

NURHAYATI, EFRIDA DAN NORA HARMINARTI
Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas
Email : drnur165@gmail.com

ABSTRAK

Diagnosis malaria tergolong mudah, namun pengambilan darah  masih merupakan kendala di
lapangan karena invasif, memerlukan keahlian dan beresiko  tertularnya  penyakit infeksi.
Terdeteksinya antigen beberapa  mikro organisme pada air liur, membuka peluang untuk
menjadikan air liur sebagai spesimen diagnostik alternatif malaria. Penelitian ini bertujuan
melihat keberadaan  antigen PfHRP2 parasit malaria pada air liur. Air liur di koleksi dari pasien
malaria di beberapa puskesmas di Sumatera Barat. Antigen PfHRP2 diperiksa dengan metode
ELISA menggunakan kit Antigen Celisa. Deteksi antigen PfHRP2 pada spesimen air liur
dievaluasi dengan  adanya Plasmodium falciparum pada sediaan darah tepi sebagai sebagai
standar baku emas. Dari 27 pasien malaria falciparum positif yang telah dikonfirmasi dengan
mikroskop, 20 positif mengandung antigen PfHRP2 dengan ELISA pada spesimen air liur. Tidak
ditemukan antigen PfHRP2 pada semua kontrol negatif. Air liur dapat dijadikan sebagai
spesimen alternatif untuk deteksi antigen PfHRP2. Pengembangan metode deteksi diperlukan
agar  spesimen air liur bermanfaat untuk diagnosis malaria

Kata Kunci : PfHRP2, parasit malaria, air liur, Elisa.

Lokal : FITOKIMA, KESEHATAN DAN ETNOMEDICINE 14:15 – 14:30

PENGKAYAAN VITAMIN E PADA PAKAN UNTUK PEMATANGAN GONAD IKAN
MALI (Labiobarbus festivus Heckel)

NETTI ARYANI, EFAWANI DAN NUR ASIAH
Fakultas Perikanan Universitas Riau, Fakultas Perikanan Universitas Riau
Email : nettiaryani@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian pematangan gonad Ikan Mali (Labiobarbus festivus Heckel) telah dilakukan pada
bulan Juni-Agustus 2014. Ikan Mali dipelihara di dalam karamba yang ditempatkan di pinggir
Sungai Kampar Desa Padang Luas Kecamatan Tambang, Kampar, Riau. Proses pemijahan
dilakukan secara buatan di Laboratorium Pembenihan dan Pemuliaan ikan Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan Universitas Riau.Tujuan penelitian untuk mengevaluasi pematangan gonad
induk ikan mali dengan pengkayaan vitamin E kedalam pakan dengan parameter yang diukur
yaitu lama waktu pencapaian matang gonad, Indeks Ovi Somatik (IOS), Jumlah telur hasil
stripping, diameter telur dan daya tetas telur. Penelitian menggunakan rancangan Acak Lengkap
dengan 4 perlakuan dan tiga kali ulangan. Perlakuan P0=pakan tanpa diberi vitamin E; P2=
pakan +vitamin E 150 mg/kg pakan; P3=pakan +vitamin E 300 mg/kg pakan dan P4=pakan
+vitamin E 450 mg/pakan. Dari hasil penelitian diperoleh perlakuan yang diberi pakan+vitamin
E 300 mg/kg pakan menghasilkan waktu pencapaian matang gonad selama 67 hari, Indeks
Gonad Somatik 14,95 %, Jumlah telur hasil sripping 13.546 butir, diameter telur 1,16 mm dan
daya tetas 30 %.

Kata Kunci : Labiobarbus festivus, pematangan gonad, vitamin E.
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Lokal : FITOKIMA, KESEHATAN DAN ETNOMEDICINE 14:30 – 14:45

PENINGKATAN PERFORMANSI SALIVA SEBAGAI SPESIMEN DIAGNOSTIK
MOLEKULER  MALARIA DENGAN MODIFIKASI TEKNIK KOLEKSI

NURHAYATI DAN NORA HARMINARTI
Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas
Email : drnur165@gmail.com

ABSTRAK

Metode molekuler untuk mendeteksi DNA Plasmodium telah berkembang dengan pesat. Deteksi DNA
dengan PCR memiliki sensitifitas tinggi, bisa untuk diagnosis penyakit, monitoring efikasi obat,
mempelajari genotip dan mutasi gen. Tetapi pengambilan darah  sering menjadi kendala karena invasif
dan beresiko menularkan penyakit infeksi. Dengan terdeteksinya DNA Plasmodium pada saliva maka
saliva dapat dijadikan sebagai spesimen alternatif yang  non invasif. Penelitian ini bertujuan menilai
performansi saliva sebagai spesimen deteksi molekuler malaria pada perbedaan metode koleksi.
Penelitian ini merupakan cross sectional study. Saliva dikoleksi dari penduduk yang tinggal di beberapa
daerah endemik malaria di Sumatera Barat. Koleksi menggunakan pot steril dengan metode stimulan, non
stimulan, penambahan alkohol dan tanpa penambahan alkohol. Ekstraksi DNA menggunakan kit Qiagen,
amplifikasi dengan nested PCR. DNA Plasmodium pada darah digunakan sebagai standar baku emas.
Penilaian meliputi  kesesuaian hasil pemeriksaan nested PCR dari sampel darah sebagai baku emas
dengan nested PCR dari sampel saliva yang dikoleksi dengan cara timulan, tanpa stimulan, dengan
penambahan alkohol dan tanpa penambahan alkohol. Pada  penelitian  ini  sensitifitas deteksi Plasmodium
dengan nested PCR dari saliva yang dikoleksi dengan penambahan alkohol saja memiliki sensitifitas
tertinggi yaitu 69,3 %, diikuti stimulan dengan penambahan alkohol 68,7 %, stimulan saja 67 %, tanpa
stimulan dan tanpa penambahan alkohol 62 %. DNA Plasmodium falciparum dan P. vivax pada saliva
hanya terdeteksi pada densitas parasit > 1000 ul/darah.  Perlu strategi dan metode yang lebih tepat untuk
meningkatkan sensitifitas diagnostik. Diharapkan penelitian ini memberikan peluang yang lebih baik
untuk diagnosis malaria, terutama pada pemeriksaan yang berulang.

Kata Kunci : DNA, nested PCR, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, saliva

Lokal : FITOKIMA, KESEHATAN DAN ETNOMEDICINE 14:45 – 15:00

ANALISIS KUALITAS SPERMATOZOA MENCIT (Mus musculus) PASCA
PEMBERIAN AIR SEDUHAN KOPI

FEBRI SEMBIRING DAN HERBERT SIPAHUTAR
Universitas Negeri Medan
Email : febrysembiring@gmail.com

ABSTRACT

The Coffee is one of most favorite drinks in the world. But the effects of coffee on reproduction
quality are still debated. The aims of this study was to describe the effects of coffee concentrate
giving on sperm concentration of epididymis, and spem qualities, consisted of motility, viability,
and normal morphology. Fourteen male mice which aged three months were grouped based on
completely randomized design (n=7), consisted of control (0ml/day) and the coffee concentrate
treatment (0.5ml/day) with a concentration equivalent for three cups of coffee in humans which
converted to a mice. Each group was treated for 36 days. Based on the data analysis using t-test
(α= 0.05) showed that the coffee concentrate giving has significantly increased the sperm
qualities of epididymis, are motility, viability, and normal morphology, and number of sperm
concentration of epididymis (p<0.05).

Keyword: coffee concentrate giving, sperm qualities, male mice
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Lokal : FITOKIMA, KESEHATAN DAN ETNOMEDICINE 15:30 – 15:45

UJI DAYA HAMBAT FORMULASI MINYAK Piper aduncum SEBAGAI PESTISIDA
NABATI PENGENDALI JAMUR FUSARIUM PADA BATANG Hylocereus polyrhizus
SECARA INVITRO

ARYUDA YOZA SELFA, NASRIL NASIR DAN FUJI ASTUTI FEBRIA
Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Email : nnasrilnasir54@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian tentang uji daya hambat formulasi minyak Piper aduncum sebagai pestisida nabati
pengendali jamur Fusarium sp. pada batang Hylocereus polyrhizus secara in vitro telah
dilakukan di Laboratorium Proteksi, Balai Penelitian Tanaman Buah (Balitbu) Tropika, di
Aripan, Solok dari bulan Juni sampai Agustus 2014. Penelitian dilakukan dengan metode
eksperimen menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 4 perlakuan dan 6 ulangan untuk
masing-masing perlakuan. Perlakuan terdiri dari kontrol (tanpa pemberian formulasi minyak
Piper aduncum), formulasi minyak Piper aduncum dengan konsentrasi 500 ppm, 1000 ppm dan
2000 ppm. Hasil konsentrasi formulasi minyak yang efektif pada penelitian ini dalam
menghambat pertumbuhan koloni jamur Fusarium sp. adalah menggunakan formulasi minyak
Piper aduncum 2000 ppm dengan daya hambat > 75%.

Kata Kunci : Fusarium sp., Hylocereus polyrhizus, pestisida nabati dan Piper aduncum

Lokal : FITOKIMA, KESEHATAN DAN ETNOMEDICINE 15:45 – 16:00

KANDUNGAN POLIFENOL DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN JAMUR TIRAM
(Pleourotus spp.) BERANEKA WARNA

HAFIZATUR RAHMA, NURMIATI DAN ANTHONI AGUSTIEN
Jurusan Biologi FMIPA, Universitas Andalas
Email : nurmiati@fmipa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan pengaruh pencucian media tanam terhadap
keberadaan polifenol dan aktifitas antioksidan tubuh buah masing-masing jamur tiram (Pleurotus
ostreatus, P.sajor-caju, P. flabellatus, P.cystidiosus) dan mengetahui jenis jamur tiram yang
mempunyai kandungan polifenol dan aktifitas antioksidan tertinggi. Penelitian dilakukan dalam
Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola Nested dengan 2 faktor perlakuan dan 4 ulangan. Faktor
A adalah perlakuan media tanam yaitu dengan pencucian dan tanpa pencucian media. Sedangkan
faktor B adalah beberapa jenis jamur tiram yaitu tiram putih (P. ostreatus), tiram pink (P.
flabellatus), tiram kelabu (P.sajor-caju) dan tiram cokelat (P. cystidiosus).Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perlakuan tanpa pencucian media serbuk gergaji memberikan rata-rata total
polifenol tertinggi dengan jenis Jamur tiram kelabu (1901,25 mg GAC/g). Sedangkan dalam
aktivitas antioksidan, perlakuan dengan pencucian justru memberikan nilai terbaik pada jenis
Jamur tiram pink 11.607,64 (mg/mL).

Keyword : Pencucian, Polifenol, Aktivitas Antioksidan dan Jamur Tiram.
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Lokal : FITOKIMA, KESEHATAN DAN ETNOMEDICINE 16:00 – 16:15

EKSTRAKSI, IDENTIFIKASI DAN PURIFIKASI LIMBAH JUS JERUK SEBAGAI
FEED ADDITIVE ALAMI

UCOP HAROEN
Fakultas Peternakan, Universitas Jambi
Email : ucop_haroen@yahoo.com

ABSTRAK

Ekstrak limbah jus jeruk merupakan salah satu bahan yang dapat digunakan untuk feed additive
alami sebagai growth promoter dan mengurangi pemakaian  feed additive sitetis. Limbah jus
jeruk mengandung senyawa-senyawa aktif limonoid yang berguna untuk kesehatan ternak.
Potensi limbah jus jeruk sebagai sumber feed additive sangat besar. Berdasarkan produksi jeruk
tiap tahun di Provinsi Jambi cukup tinggi yaitu dengan produksi sebesar 3047 ton dan meningkat
mencapai 35. 702 ton. Hal ini ketersediaan limbah jus jeruk di Provinsi Jambi cukup besar
(Litbang Pertanian, 2010). Penelitian bertujuan untuk memanfaatkan limbah jus jeruk sebagai
sumber feed additive dan mengaplikasikan ekstrak limbah jus jeruk sebagai feed additive alami.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperiment. Materi yang digunakan adalah
uji profil fito kimia, ekstraksi, indentifikasi dan permurnian limbah jus jeruk. Berdasarkan uji
profil fito kimia limbah jus jeruk  mengandung senyawa kumarin relative tinggi ( +++),
sementara alkaloid, flavonoid, steroid, triterpenoid, fenolik relative sedang (++).  Berdasarkan
purifikasi jumlah senyawa aktif limonoid murni yang terdapat dalam limbah jus jeruk sebanyak
17,85 mg/ kg. Setelah didapat senyawa aktif limonoid murni maka hasil isolasi di uji
kemurnianya  dengan kromatografi lapis tipis (KLT). Hasil yang diperoleh memperlihatkan noda
tunggal berwarna ungu dengan penampak noda lampu UV ƛ 254 nm, dan titik leleh 145,2 – 1470

C. Berdasarkan titik leleh yang cukup pendek mengindikasikan senyawa hasil isolasi telah
murni.

Kata Kunci : ekstraksi, indetifikasi, purifikasi, limonoid, etilasetat, limbah jus jeruk, silica gel

Lokal : FITOKIMA, KESEHATAN DAN ETNOMEDICINE 16:15 – 16:30

DAYA FERTILITAS MENCIT (Mus musculus) BETINA PASCA PEMBERIAN AIR
SEDUHAN KOPI PERORAL

ANANDA, HERBERT SIPAHUTAR DAN MEIDA NUGRAHALIA
Universitas Negeri Medan
Email : nandomoomodnan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui daya fertilitas mencit (Mus musculus) pasca
pemberian air seduhan kopi secara oral. Delapan ekor mencit betina berumur tiga bulan
dikelompokkan berdasarkan Rancangan Acak lengkap dengan n=4, perlakuan terdiri dari kontrol
(0ml/hari) dan perlakuan air seduhan kopi (0,5ml/hari) dengan konsentrasi setara dengan tiga
cangkir kopi pada manusia. Masing-masing kelompok diperlakukan selama 21 hari kemudian
mencit dikawinkan dan perlakuan diteruskan hingga usia kehamilan mencapai hari ke-19.
Kemudian mencit dibedah untuk diambil ovariumnya guna menghitung jumlah korpus luteum
dan menghitung jumlah implantasi pada uterus sebagai parameter daya fertilisasi. Data dianalisis
dengan menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air seduhan kopi tidak
menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap daya fertilitas Mencit (Mus musculus) betina.

Kata Kunci : daya fertilitas, air seduhan Kopi, Mus musculus, daya fertilisasi
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Lokal : FITOKIMA, KESEHATAN DAN ETNOMEDICINE 16:30 – 16:45

PENGARUH GAMBIR (Uncaria gambir Roxb) TERHADAP KADAR GULA DARAH
PADA MENCIT PUTIH JANTAN (Mus musculus) YANG DIINDUKSI ALLOXAN

INDAH FAJARWATI, EFRIZAL DAN RESTI RAHAYU
Laboratorium Riset Fisiologi Hewan, Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas
Email : indahfjwati@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian mengenai Pengaruh Gambir (Uncaria gambir Roxb) terhadap Kadar Gula Darah pada
Mencit Putih Jantan (Mus musculus) yang Diinduksi Alloxan telah dilakukan pada bulan
November 2013 hingga April 2014 di Laboratorium Riset Fisologi Hewan, Jurusan Biologi,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kemampuan gambir untuk menurunkan kadar gula darah karena
penginduksian alloxan dan untuk menentukan dosis terbaik gambir yang dapat menurunkan
kadar gula darah. Pada penelitian ini, kemampuan gambir diuji dengan menggunakan mencit
normal yang diberi aquades (P0), mencit yang normal yang diberi gambir dengan dosis 500
mg/kg BB (P1), mencit yang diinduksi alloxan saja (P2), serta mencit yang diinduksi Alloxan
dan diberi gambir dengan dosis 200 mg/kg BB (P3); 300 mg/kg BB (P4); 400 mg/kg BB (P5)
dan 500 mg/kg BB (P6) setiap hari selama 21 hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
gambir menurunkan kadar gula darah setelah diberikan gambir selama 21 hari jika dibandingkan
dengan kelompok perlakuan mencit yang diinduksi alloxan saja. Pemberian gambir dosis 200
mg/kg BB mampu menurunkan kadar gula darah hingga 64,20 %, 300 mg/kg BB (37,46 %), 400
mg/kg BB (38,00 %) dan 500 mg/kg BB (39,80 %). Dosis gambir 200 mg/kg BB merupakan
dosisterbaik dibandingkan dosis lain untuk menurunkan kadar gula darah.

Kata kunci : Alloxan, Uncaria gambir, kadar gula darah.


