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ABSTRAK 

 

Tahura SSH Provinsi Riau merupakan salah satu daerah penyebaran Artocarpus. 

Penelitian ini untuk mengkarakterisasi anggota Artocarpus di TAHURA SSH Riau berdasarkan 

karakter morfologi dan flavonoidnya. Metode yang digunakan dalam pengambilan 

sampel adalah purposive sampling. Jenis-jenis Artocarpus yang ditemukan di 

TAHURA SSH Provinsi Riau sebanyak 6 jenis, yaitu A. altilis, A. elasticus, A. 

heterophylus, A. integer, A. kemando an A. rigidus. Variasi ditemukan padda karakter 

morfologi yang ditemukan. Uji flavonoid menunjukan bahwa 2 jenis Artocarpus yang 

mempunyai flavonoid, yaitu A. elastiscus dan A. Kemando.  

 

Kata kunci : Artocarpus, flavonoid, morfologi, TAHURA SSH Riau 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Artocarpus merupakan anggota famili Moraceae yang pada umumnya 

bermanfaat sebagai tanaman buah. Genus ini mempunyai sekitar 60 jenis yang tersebar 

di kawasan Asia tenggara dan Asia Pasifik. Jenis-jenis Artocarpus biasanya 

mempunyai habitus semak atau pohon, dan mempunyai karakteristikbatang yang 

menghasilkan cairan khusus (sap). Tipe pertumbuhan batang genus ini adalah 

monoceus dengan bunga yang unisexual. Artocarpus merupakan suatu genus yang 
berasal dari famili Moraceae yang tersebar di daerah tropis maupun subtropis. Genus  
Artocarpus terdiri dari 1000 spesies yang tersebar diberbagai lokasi. Keanekaragaman 
Artocarpus memberikan banyak manfaat baik dari segi ekonomi maupun 
farmakologi. Artocarpus mempunyai ciri yang berbeda dari tumbuhan lain yaitu 
terdapat getah di jaringan parenkim, mempunyai dua karpel, bunga mencolok dan 
buah majemuk (Somashekhar et al. 2013). 

Anggota Artocarpusyang cukup dikenal dengan buah komsumsi antara lain  A. 

heterophyllus (nangka), A. integer (cempedak) dan A. altilis(sukun),Artocarpus 

lakoocha (lakoocha),  dan Artocarpus kemando (pudau). Selain itu banyak jenis 

Artocarpus yang juga mempunyai fungsi sebagai sumber obat alami yang sering 

digunakan untuk mengobati penyakit hipertensi, bisul, diare dan lain sebagainya. Jenis 

Artocarpus atislis juga dilaporkan efektif sebagai bioinsektisida dalam upaya 

penanggulangan masalah hama Kutu Putih (Planococcus sp.) pada tanaman sancang 

(Premna microphylla)  (Irawan 2012). Selain itu daunnya juga dapat dimanfaatkan 

sebagai obat antikanker (Arung et al. 2009).  

Salah satu daerah penyebaran Artocarpus adalahTaman Hutan Raya Sultan 

Syarif HAsyim, Provinsi Riau. Walaupun identifikasi awal Artocarpus di TAHURA 

http://en.wikipedia.org/wiki/Artocarpus_lakoocha
http://en.wikipedia.org/wiki/Artocarpus_lakoocha
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Artocarpus_kemando&action=edit&redlink=1


Seminar  hasil penelitian 2014 FMIPA Universitas Riau , 1 Desember 2014 Page 2 

 

SSH telah dilakukan, namun belum pernah dikaji lebih lanjut mengenai karakter 

morfologi, anatomi dan fitokimianya.  

Penelitian ini dilakukan menggunakan identifikasi karakter morfologi, anatomi 

dan fitokimia. Karakter morfologi dapat digunakan untuk mengetahui 

keanekaragaman jenis tumbuh-tumbuhan dengan mudah dan cepat (Rifai 1976). 

Identifikasi karakter morfologi dapat memberikan informasi tentang sifat khusus yang 

dimiliki oleh suatu jenis tumbuh-tumbuhan.  

 Karakter anatomi digunakan untuk mengetahui fungsi struktur tumbuhan, 

penentuan batasan antar takson (Hidayat 1995) dan hubungan filogenetik suatu jenis 

tubumbuhan (Rifai 1976). Sedangkan Uji fitokimia dilakukan untuk mengetahui 

kandungan, cara analisis dan isolasi kandungan senyawa metabolit sekunder yang 

terdapat di dalam suatu jenis tumbuhan (Harborne 1987). Proses uji fitokimia yang 

pernah dilakukan pada beberapa jenis Artocarpus  antara lain : daun sukun 

(Artocarpus altilis) (Rostinawati 2009), daun kluwih (Artocarpus camansi) (Marianne 

et al. 2011), Artocarpus kemando (Mangaratua 2014), daun pecut kuda 

(Stachytarpheta jamaicensis L. Vahl) (Indriyani et al. 2006). Berdasarkan penelitian 

skrining fitokimia yang dilakukan oleh (Marianne et al. 2011) pada  Artocarpus 

camansi menunjukkan adanya senyawa metabolik sekunder yaitu alkaloid, flavonoid, 

tannin, steroid dan terpenoid. Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi anggota 

Artocarpus di TAHURA SSH Riau berdasarkan karakter morfologi dan flavonoidnya. 
 

 

METODE PENELITIAN 

 

Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Mei – Desember 2014. Pengambilan 

sampel dilakukan di kawasan TAHURA SSH Provinsi Riau, sednagkan karakterisasi 

dilakukan di Laboratorium Botani, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Riau. 

 

Alat dan Bahan 

Pengamatan Morfologi 

   Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gunting tanaman, 

kantong plastik, kertas label, kertas koran, karton, tali raffia, alat-alat tulis, kamera, 

penggaris, jangka sorong, alkohol 70 % spiritus, dan sampel tumbuhan  

Artocarpus.  

 

Uji Fitokimia 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisau, gunting, 

mortar, corong, bunsen,  plat tetes, pipet tetes,  rak tabung reaksi, tabung reaksi, 

penjepit tabung reaksi, kapas, waterbath,  aquades, FeCl3 1%,    pereaksi Dragendrof, 

pereaksi Meyer, pereaksi Wagner, H2SO4 2 N, HCl pekatmetanol, serbuk Magnesium, 

amoniak-kloroform 0,05 N (1 ml amoniak dalam 250 ml kloroform) dan daun 

Artocarpus. 
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Prosedur Penelitian 

Survey 

  Penelitian ini menggunakan metode survey untuk mengetahui habitat 

Artocarpus.  

 

 

Pengambilan Sampel Tanaman 

a.  Morfologi 

          Sampel tumbuhan Artocarpus yang di ambil adalah bagian daun (30 cm), kulit 

batang, bunga dan buah. Pengamatan trikoma daun dilakukan dnegan menggunakan 

mikroskop. 

b. Fitokmia 

             Sampel tumbuhan Artocarpus yang di ambil adalah bagian daun (ketiga-

kelima dari pucuk). 

 

Karakterisasi morfologi 

Pembuatan Herbarium  

            Pembuatan herbarium dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :  

1. Spesimen tumbuhan diambil dengan ukuran 30 cm kemudian diletakkan 

dikertas Koran, diseprot dengan alkohol dan dibungkus dengan kertas karton 

dan diikat dengan tali rafia. 

2. Spesimen dikeringkan didalam oven pada suhu 40-50
0 

C. Setiap dua kali 

sehari, posisi specsmen harus dirubah agar spesimen kering secara 

keseluruhan. 

3. Spesimen yang telah kering dijahit pada kertas karton putih dengan ukuran 29-

31 cm dan 40-42 cm kemudian diberi label. 

4. Spesimen yang telah dijahit selanjutnya dimasukkan kedalam kertas amplop 

herbarium. 

 

Identifikasi Jenis 

            Identifikasi jenis tumbuhan yang terdapat di TAHURA SSH menggunakan  

sumber data referensi penelitian yang telah dilakukan tentang tumbuhan Artocarpus, 

informasi dari ahli, buku flora dan fauna serta monograf.   

 

Karakterisasi Jenis 

             Karakterisasi morfologi pada tumbuhan Artocarpus mengacu pada deskriptor 

Artocarpus yaitu (Hendalastuti & Rojidin 2006). Pengamatan dilakukan pada bagian 

morfologi pohon, batang, daun, bunga dan buah. Data hasil pengamatan disajikan 

dalam bentuk deskripsi dan data skoring morfologi pada setiap pohon.  

 

Uji Flavonoid 

 Proses uji flavonoid dilakukan menurut Cai (Sangi et al., 2008). Sampel  

tumbuhan sebanyak 200 mg diekstrak dengan 5 mL etanol kemudian  dipanaskan 

selama lima menit. Selanjutnya ditambah beberapa tetes HCL pekat. Kemudian 

ditambahkan 0,2 g bubuk Mg. Hasil positif  ditandai dengan munculnya warna merah 

tua selama 3 menit. 
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Analisis Data 

  Data yang dihasilkan pada pengamatan morfologi disajikan dalam bentuk skor, 

selanjutnya dilakukan analisis kluster dengan metode SAHN (Sequential 

Agglomerative Hierarchical and Nested Clustering) dan pembuatan dendrogram 

dengan metode UPGMA (Unweighted Pair-Group Method Arithmetic). Data yang 

dihasilkan pada pengamatan anatomi dianalisa secara deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Dan data yang dihasilkan pada uji fitokmia akan disajikan dalam bentuk 

tabulasi dan diberi (+) untuk sampel yang mengandung senyawa metabolit dan tanda 

negatif (-) untuk sampel yang tidak mengandung senyawa metabolit sekunder. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil inventarisasi di TAHURA SSH mendapatkan 6 jenis Artocarpus di kawasan ini. 

Tabel 1. Menunjukan jenis-jensis Artocarpus yang ditemukan. 

 

Tabel 1. Daftar jenis Artocarpus di TAHURA SSH Riau 

 

No  Jenis Nama Daerah 

1 Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg Sukun  

2 Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume Terap 

3 Artocarpus integer (Thumb) Merr. Cempedak 

4 Artocarpus rigidus Blume Nangka hutan 

5 Artocarpus heterophyllus lamk  Nangka 

6 Artocarpus kemando Miq. Kemando 

 

Karakter morfologi 

 

Kulit Batang 

Kulit batang semua jenis Artocarpus yang ditemukan di TAHURA SSH pada 

umumnya berwarna kasar dan berwarna coklat keabu-abuan atau kehitaman. Namun 

diantara 6 jneis Artocarpus yang diidentifikasi, A. heterophylus mempunyai 

permukaan kulit batang yang paling kasar, dan agak terpecah pecah, dengan warna 

yang cenderung kehitamana . Gambar 1 menunjukan variasi permukaan kulit batang 

Artocarpus di TAHURA SSH. 

 

Getah pada batang 

 

Batang Artocarpus yang dilukaui akan menghasilkan getah. Warna getah yang 

dihasilkan adalah putuh cerah (Gambar 2). A. altilis menhasilkan getah yang lebih 

banyakdibandingkan jenis lain (Gambar 2.a). Permukaan dalam kulit batang yang pada 

umumnya berwarna coklat keputihan, dan bertekstur agak halus. Smeentara pada A. 

rigidus berwarna coklat muda dengan serat yang sangat jelas terlihat (Gambar 2.e). 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sydney_C._Parkinson&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_Raymond_Fosberg&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Reinw.
http://id.wikipedia.org/wiki/Blume
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Gambar 1. Morfologi batang Artocarpus. A. A. altilis, b. A. elastiscus, c. A. 

heterophylus, d. A. kemando, e. A. rigidus 

 

 

 

   

     
 

Gambar 2. Getah batang Artocarpus. A. A. altilis, b. A. elastiscus, c. A. heterophylus, 

d. A. kemando, e. A. rigidus 

a 

e d 

c b 

a c b 

d e 
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Daun 

 

Daun Artoocarpus merupakan daun tunggal dan pada umumny atersusun berselang 

seling. Dari 6 jenis Artocarpus yang ditemukan, hanya A. altilis yang mempunyai tepi 

daun berlekuk, sedangkan 5 jenis lainnya mempunyai tepi daun rata (Gambar 3). A. 

altilis juga mempunyai ukuran daun yang paling besar, dengan panjang sekitar 45 cm. 

Daun terbesar kedua dijumpai paa A. elastiscus (panjnag sekitar 30 cm). Daun A. 

elastiscus lebih kaku dibandingkan 5 jenis lainnya. 

 

     
 

     
 

Gambar 3. Morfologi daun Artocarpus. A. A. altilis, b. A. elastiscus, c. A. 

heterophylus, d. A. Integer, e. A. kemando, f. A. rigidus 

 

Buah 

 

Buah Artocarpus merupakan buah semua majemuk.(syncarp).Tipe syncarp merupakan 

buah yang terbentuk dari beberapa karpel dalam satu bunga atau kumpulan dari 

beberapaa bunga yang membentuk buah majemuk. Berhubung tidak semua jenis 

Artocarpus sedang berbuah pada saat penelitian dilakukan, maka gambar buah untuk 

diperoleh dari sumber lain Pada penelitian ini hanya ditemukan 3 jenis Artocarcus 

yang berbuah yaitu A. altilis, A. heterophylus dan A. rigidus (Gambar 4). 

 

a 

e d 

c b 

f 
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Gambar 4. Morfologi Buah Artocarpus. a. A. altilis, b. A. heterophylus, c. A. rigidus 

 

Trikoma 

 

Trikom merupakan struktur yang menyerupai rambut yang ditemuakan pada 

permukaan luar suatu tumbuhan. Fungsi dari trikom ini bermacam macam, seperti 

perlindungan terhadap hama serangga, penghasil kelanjar serta pengatur panas dan 

kelembaban. (Peter & Sanower 1998). Keberadaan trikoma pada Artocarpus terdapat 

pada permukaan adaksial dan abaksial. Trikoma tidak hanya pada helai daun tetapi 

juga terdapat pada ibu tangkai daun dn tangkai daun. Pada ibu tangkai daun 

permukaan adaksial trikoma tidak ditemukan pada Artocarpus heterophyllusdan 

Artocarpus kemando, sedangkan pada permukaan abaksial untuk semua jenis yang 

diamati mempunyai trikoma. Secara umum ukuran trikoma pada permukaan adaksial 

relatif lebih bear daripada trikoma pada apermukaan abaksial. Hal ini diduga sesuai 

dengan fungsi trikoma yang berfungsi sebagai proteksi Artocarpus pada serangan 

herbivora lebih berperan pada permukaan adaksial, sehingga ukuran pada trikoma 

tersebut relatif  berukuran lebih besar dari pada trikoma pada permukaan abaksial 

(Tabel 1).  

 
Tabel 1. Ukuran trikoma Artocarpus 

No. Nama Jenis Permukaan atas (mm) Permukaan Bawah (mm) 

  HD ITDA ITDB HD ITD TD 

1 Artocarpus altilis  0,27 1.5 16,5 0,2 0,28 0,3 

2 Artocarpus elasticus  0,18 0.1 1,2 0,1 0.2 0,09-0,2 

3 Artocarpus integer  0,11 - 0,85 0,1 0,5 1,3 

4 Artocarpus rigidus  0,09 - 0,32 - 0,3 1,1 

5 Artocarpus heterophyllus  0,11 - 0,25 0,9 0,2 0,2 

6 Artocarpus kemando 0,24 - 0,35 0,31 0,4 0,4 

 

Keterangan : 

HD : Helai daun, ITDA : Ibu tangkai daun pendek, ITDB : ibu tangkai daun panjang, TD : 
tangkai daun 
 

 

 

c b a 
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 Gambar 1. Trikoma A. altilis. A. Permukaan  atas, b. ibu tulang daun, c. Permukaan 

bawah, d. tangkai daun, e. Trikoma tunggal (t=trikoma) 

 

     
Gambar 2. Trikoma A. elasticus. A. Permukaan atas, b. pertulangan daun bagian atas, 

c. Tangkai daun 

 

a dc b 

c b a 

e 
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Gambar  3. Trikoma A. heterophylus. A. Permukaan atas, b. Permukaan bawah, c. 

tangkai daun, d. ibu tulang daun 

 

      

   
Gambar  4. Trikoma A. integer.  a. Permukaan atas, b. Permukaan bawah, c. tangkai 

daun, d. ibu tulang daun 

 

 

a b c d 

d c b a 
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Gambar  5. Trikoma A. kemando.  a. Permukaan atas, b.  ibu tulang daun, c. 

Permukaan bawah, 

 

 
Gambar  6. Trikoma A. rigidus.  a. Permukaan atas, b. Permukaan bawah, c.  ibu 

tulang daun 

 

Stoma Artocarpus 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, stoma pada Artocarpus 

altilisterdapat pada kedua permukaan adaksial dan abaksial. Stoma yang terdapat pada 

kedua permukaan daun disebut sebagai amphistomatous. Sel penutup berbentuk ginjal 

dan dikelilingiolehsejumlah sel yang tidakberbedaukurandanbentuknyadarisel 

epidermis lain. Stoma tersebut bertipe anomositik (Gambar 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c b a 

c a b 
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Gambar 7. Stoma Artocarpus altilis tipe anomositik 

(a. Sel penutup, b. Sel tetangga) 

 

Tipe stoma pada Artocarpus altilisternyata berbeda dengan tipe stoma yang 

diamati oleh Khan (2014) pada Artocarpus integifolia yang bertipe anisositik, dimana 

sel penutup dikelilingi tiga buah sel tetangga yang tidak sama besar. Selain itu tipe 

stoma ini berbeda dengan tipe stoma yang diamati oleh Sreelakshmi (2014) pada 

Artocarpus heterophyllus yang bertipe parasistik, dimana setiapselpenutupdiiringioleh 

sebuah seltetangga atau lebih dengan sumbu panjang sel tetangga sejajar sumbu sel 

penutup serta celah. Hal ini dapat diduga tipe stoma pada genus Artocarpus bervariasi 

ada yang bertipe anomositik, anisositik dan parasitik.  

 

Uji Flavonoid 

Hasil uji flavonoid yang dilakukan pada semua jenis Artocarpus yang ditemukan 

menunjukan bahawa dari 6 jenis yang diteliti hanya 2 jenis Artocarpus yang 

mempunyai flavonoid, yaitu A. elastiscus dan A. Kemando.  

 

 

KESIMPULAN 

 

Jenis-jenis Artocarpus yang ditemukan di TAHURA SSH Provinsi Riau sebanyak 6 

jenis, yaitu A. altilis, A. elasticus, A. heterophylus, A. integer, A. kemando an A. 

rigidus. Variasi ditemukan padda karakter morfologi yang ditemukan. Uji flavonoid 

menunjukan bahwa 2 jenis Artocarpus yang mempunyai flavonoid, yaitu A. elastiscus 

dan A. Kemando.  
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