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ABSTRACT 

Bukit Rimbang Bukit Baling Wildlife Reserve (BRBB WR) is conservation area 

which been has disturbed by human activities such as, illegal logging, forest 

convertion into cultivation area and uncontrolled burning/wildfires. Therefore, the 

floras in this area, including Nepenthes habitat and their existance will be disturbed. 

The aim of this research was to characterize morphologically N. ampullaria in 

BRBB WR. All of the samples were collected from the field using exploration 

method and prepared for herbarium. The morphological characteres that were 

observed including stem, leaf, tendril and the pitcher. The morphological 

characterization on Nepenthes ampullaria resulted two variations: Na1 and Na2.  

Keywords: Bukit Rimbang Bukit Baling, Morphological Characterization, 

Nepenthes ampullaria, Riau, Wildlife Reserve 

 

ABSTRAK 

Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling (SM BRBB) merupakan salah satu 

kawasan konservasi di Provinsi Riau. Kawasan ini sudah terganggu oleh aktifitas 

manusia, seperti penebangan liar, konversi lahan hutan menjadi perkebunan dan 

pembakaran hutan. Oleh karena itu, keberadaan flora yang ada dikawasan ini 

termasuk kantong semar akan terganggu habitat dan keberlangsungan hidupnya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkarakterisasi N. ampullaria secara 

morfologi yang terdapat di SM BRBB. Semua sampel yang diperoleh di lapangan 

didapatkan dengan cara eksplorasi dan dibuat herbarium. Karakter morfologi 

diamati yaitu batang, daun, sulur, dan kantong. Hasil karakterisasi morfologi pada 

Nepenthes ampullaria ditemukan 2 variasi, yaitu Na1 dan Na2.  

Kata kunci: Bukit Rimbang Bukit Baling, Karakterisasi Morfologi, Nepenthes 

ampullaria, Riau, Suaka Margasatwa  

PENDAHULUAN 

Kantong semar (Nepenthes 

spp.) adalah tumbuhan yang dapat 

hidup di daerah rawa, teresterial dan 

epifit. Keunikan tumbuhan ini dapat 

dilihat dari bentuk, ukuran dan corak 

warna kantongnya. Jenis ini 

mempunyai kantong yang sebenarnya 
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merupakan modifikasi ujung daun 

yang berubah bentuk dan fungsinya 

menjadi perangkap serangga atau 

binatang kecil lainnya. Kemampuan 

tersebut digolongkan sebagai 

carnivorous plant dan insectivorous 

plant karena serangga lebih sering 

terperangkap kedalam kantong yang 

menawan tersebut (Mansur 2006). 

Seluruh jenis kantong semar 

yang ada di Indonesia dilindungi 

berdasarkan Undang-Undang No. 5 

tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumberdaya Hayati dan 

Ekosistemnya serta Peraturan 

Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang 

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan 

Satwa. Hal ini sejalan dengan regulasi 

Convention on International Trade in 

Endangered Species (CITES), dari 

103 spesies kantong semar di dunia 

yang sudah dipublikasikan, 2 jenis 

masuk kedalam kategori Appendix-1, 

yaitu N. rajah dan N. khasiana, 

sedangkan semua jenis lainnya masuk 

ke dalam kategori Appendix-2. 

Artinya, segala bentuk kegiatan 

perdagangan kantong semar sangat 

dibatasi (Azwar et al 2007). Sebanyak 

22 jenis kantung semar telah 

diidentifikasi di Sumatera (Mansur 

2006). 

Sebagai tumbuhan yang 

dilindungi, perlu perhatian lebih 

untuk melakukan upaya pelestarian 

jenis kantong semar termasuk juga 

yang berada di kawasan Suaka 

Margasatwa Bukit Rimbang Bukit 

Baling (SM BRBB) Provinsi Riau, 

karena belum pernah dilaporkan 

tentang kajian karakterisasi morfologi 

kantong semar di kawasan ini. Pada 

kajian ini, dilakukan karakterisasi 

morfologi jenis N. ampullaria di SM 

BRBB. Kajian ini sangat penting 

dilakukan untuk menyajikan data dan 

menambah informasi mengenai 

kajian-kajian mengenai kantong 

semar di SM BRBB. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkarakterisasi N. 

ampullaria secara morfologi di 

kawasan SM BRBB. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan 

informasi terkait dengan sebaran 

lokasi habitat yang ditumbuhi jenis N. 

ampullaria dan memperoleh 

pengetahuan serta keterampilan untuk 

dapat mengenali jenis ini secara 

morfologi dengan baik. 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan 

selama 3 bulan, yaitu pada bulan 

Desember 2017-Februari 2018 di 

Suaka Margasatwa Bukit Rimbang 

Bukit Baling (Camp Tiger Protection 

Unit, Sungai Tapi) dan di 

Laboratorium Botani Jurusan Biologi 

FMIPA Universitas Riau.  

Di Lapangan 
Pengambilan sampel yang 

dilaksanakan di lapangan 

menggunakan metode eksplorasi, 

yaitu dengan cara menjelajahi 

wilayah kerja dan mengambil sampel 

yang dijumpai. Sampel yang diambil 

adalah tumbuhan dewasa yang sudah 

menghasilkan bunga. Setiap jenis 

yang ditemukan di lapangan dicatat 

dan diberi etiket gantung meliputi 

nomor koleksi, kolektor, tanggal 

koleksi, tempat koleksi, habitat dan 

deskripsi. Selanjutnya, semua sampel 

dimasukkan kedalam kantong plastik 

dan disemprot dengan alkohol 70%. 

Di Laboratorium 

Pembuatan Herbarium 

Sampel yang telah didapatkan 

di lapangan dibuat herbarium, dengan 

langkah sebagai berikut: 

1. Pengepresan dan pengeringan 

sampel, pengepresan sampel 

dilakukan pada spesimen dengan 

panjang 30 cm yang dimasukkan 

dalam kertas koran yang 
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sebelumnya disemprot dengan 

alkohol dan disusun secara 

berseling dengan kardus kemudian 

diikat dengan tali plastik. 

Pengeringan sampel dilakukan 

menggunakan oven dengan suhu 

40˚C atau dapat juga 

menggunakan pemanasan buatan 

dan proses ini dilakukan hingga 

sampel kering. Posisi sampel 

diubah setiap harinya agar bagian 

sampel kering merata. 

2. Mounting, sampel yang telah 

dikeringkan kemudian dijahit pada 

kertas herbarium denga ukuran 

28,5x41 cm. Dalam penjahitan 

diatur agar tampak bagian kedua 

sisi yaitu atas dan bawah, hal ini 

bertujun untuk memudahkan 

dalam pengamatan. 

3. Pemberian label, sampel yang 

telah dijahit pada kertas herbarium 

selanjutnya diberi label yang berisi 

nomor urut, nama kolektor, data 

taksonomi, nama jenis, tempat 

pengambilan sampel dan habitat. 

Pengamatan Karakter Morfologi 

 Semua sampel yang diperoleh 

diamati karakter morfologinya, yaitu 

batang, daun, kantong dan bunga. 

Identifikasi 
 Sampel yang diperoleh dari 

lapangan diidentifikasi di 

Laboratorium Botani Jurusan Biologi  

FMIPA Universitas Riau dengan 

menggunakan beberapa cara, yaitu:  

1. Mencocokkan dengan buku 

identifikasi kantong semar: 

“Nepenthes of Sumatra and 

Peninsular Malaysia Natural 

Publication (Borneo)” karangan C. 

Clarke (2001). 

2. Mencocokkan dengan gambar 

kantong semar yang ada pada situs 

www.cpphotofinder.com  

3. Mencocokkan dengan herbarium 

kantong semar yang telah ada. 

4. Bertanya kepada ahli taksonomi.  

 Nama jenis kantong semar yang 

telah didapatkan kemudian diperiksa 

secara online pada website 

www.theplantlist.org untuk 

menentukan apakah nama ini diterima 

atau tidak. Apabila nama yang 

ditemukan tidak diterima, maka nama 

ilmiah akan diganti dengan nama 

yang terdapat pada website tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Inventarisasi 

Ekplorasi jenis N. ampullaria 

telah dilakukan di Suaka Margasatwa 

Bukit Rimbang Bukit Baling 

(SMBRBB).  Hasil identifikasi 

menunjukkan 2 variasi kantong 

ditemukan pada jenis N. ampullaria 

di kawasan ini (Tabel 1). 

Tabel 1. Menunjukkan bahwa 

jenis N. ampullaria mempunyai 

variasi pada warna kantong dan 

Tabel 1. Jenis Nepenthes ampullaria yang terdapat dikawasan SM BRBB 

http://www.cpphotofinder.com/
http://www.theplantlist.org/
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peristom. Menurut Clarke (2001), 

variasi warna kantong pada jenis 

kantong semar sangat dipengaruhi 

oleh habitat. Berikut ini penjelasan 

mengenai karakter morfologi jenis N. 

ampullaria yang terdapat di SM 

BRBB. 
 

Karakter Morfologi N. ampullaria 

di Kawasan SM BRBB 
Karakter morfologi yang 

ditemukan pada semua sampel N. 

ampullaria yang ditemukan di SM 

BRBB memiliki perbedaan mencolok 

pada warna kantong.  Karakter 

morfologi yang diamati adalah 

batang, daun, sulur, kantong dan 

bunga.  
 

Batang 
Batang pada N. ampullaria 

memiliki warna hijau (Gambar 1a) 

dan coklat (Gambar 1b), batang yang 

memiliki warna hijau adalah batang 

muda atau bagian atas dan batang 

yang berwarna coklat adalah batang 

yang sudah tua pada bagian bawah, 

Menurut Clarke (2001), warna batang 

pada habitat yang ternaungi akan 

cenderung berwarna gelap, 

sedangkan pada habitat dengan 

penyinaran sepanjang hari (full sun) 

maka warnanya cenderung terang.  

Tekstur permukaan batang N. 

ampullaria mempunyai tekstur 

batang berbulu pada batang muda 

(Gambar 2a) dan licin pada batang tua 

(Gambar 2b),  

Bentuk penampang melintang 

batang yaitu silinder (Gambar 3). 

Karakter penampang melintang 

batang ini dapat dijadikan sebagai 

salah satu karakteristik kunci dari 

jenis-jenis kantong semar karena 

memiliki perbedaan pada setiap 

jenisnya.  
 

Daun 

Kantong semar memiliki daun 

dengan tipe tunggal, pada beberapa 

spesies duduk daunnya memeluk 

batang atau tidak adanya tangkai daun 

yang tergolong daun tidak lengkap. 

Bentuk daun yang ditemukan pada N. 

ampullaria yaitu Obovate-Spathulate 

(Gambar 4). 

Tekstur permukaan daun bagian 

atas yaitu licin. Sedangkan pada 

permukaan bawah tekstur daunnya 

yaitu kasar dan berbulu halus 

(trikoma) (Gambar 5). 

Bentuk pangkal dan ujung 

daun pada N. ampullaria memiliki 

pangkal daun dengan tangkai yang 

pendek yaitu > 2 cm (Gambar 6a) dan 

Gambar 1. Variasi warna batang, 

a. Hijau, b. Coklat. 

Gambar 2. Tekstur batang, a. 

Berbulu pada batang 

muda, b. Licin pada 

batang tua. 

 

Gambar 3. Bentuk batang 

Silinder. 

a b 

a b 
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ujung daun yang tumpul dengan 

sedikit membundar (Gambar 6b).   

Sulur 

Warna sulur pada spesies N. 

ampullaria ditemukan berwarna hijau 

dan memiliki bulu halus (trikoma) 

yang berwarna coklat yang 

menjadikan teksturnya sedikit kasar 

(Gambar 7) dengan panjang panjang> 

6 cm, hal ini juga sesuai dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh 

Clarke (2001) yaitu < 15 cm.  

Kantong 

Kantong pada tanaman 

kantong merupakan modifikasi dari 

ujung daun dengan bentuk yang 

beragam, dengan atau tanpa penutup 

yang menyerupai payung di bagian 

ujung yang terbuka (Sinnot dan 

Wilson 1987 dalam Akmalia 1999). 

Eames dan MacDaniels (1953) 

menyatakan bahwa tumbuhan 

kantong semar dan Sarracenia 

menggunakan kantong sebagai 

perangkap, pada bagian dalam 

terdapat cairan dan juga kelenjar yang 

mensekresikan enzim ke dalam cairan 

dimana hasil pencernaan diserap. 

Tipe kantong pada jenis N. 

ampullaria adalah berbentuk 

tempayan.  

Warna kantong dan peristom 

pada jenis ini yang ditemukan variasi.  

Pada satu individu jenis kantong 

Gambar 7. Sulur 

Gambar 4. Bentuk daun 

Obovate-

Spathulate. 

Gambar 6. Bentuk pangkal dan 

ujung daun, a. 

Pangkal memiliki 

tangkai, b. Ujung 

daun tumpul. 

Gambar 5. Tekstur daun 

Kasar dan 

berbulu. 

a b 

Gambar 8. Tipe warna kantong, 

a. Hijau polos, 

peristom hijau, b. 

Hijau corak merah 

keunguan, peristom 

hijau. 

a b 
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semar dapat ditemukan beberapa 

variasi warna kantong (Clarke 2001). 

Pada penelitian ini, variasi warna 

kantong pada N. ampullaria 

ditemukan 2 variasi warna kantong, 

yaitu hijau polos (Gambar 8a) dan 

hijau corak merah keunguan dengan 

peristom keduanya berwarna hijau 

(Gambar 8b). 

 Ukuran kantong yang 

ditemukan pada N. ampullaria 

tingginya < 7 cm dan lebar < 5 cm. 

Bunga  

Kantong semar tergolong 

tumbuhan berumah dua (dioceus), 

karena bunga jantan dan bunga betina 

terdapat pada individu yang berbeda 

(Danser, 1928). Bunga jantan pada N. 

ampullaria memiliki bunga majemuk 

dengan bentuk malai (paniculata) dan 

tangkai bunga majemuk berwarna 

hijau, pada bunga muda ditutupi oleh 

bulu-bulu halus berwarna kecoklatan, 

panjamgnya 30-35 cm. Menurut 

Tamin dan Hotta (1986) dalam 
Hernawati dan P. Akhriadi (2006) 

bunga jantan mempunyai 4 sepal, elip 

atau membulat, tangkai sari berdiri di 

atas dasar bunga dan pada ujungnya 

didapatkan antera yang bulat 

(Gambar 9a dan b). Sedangkan bunga 

betina tidak ditemukan.  

Deskripsi Morfologi 

Nepenthes ampullaria Jack 

b 

a 

Gambar 9. Morfologi bunga, a dan 

b. Bunga jantan. 

Gambar 10. N. ampullaria, a. Habitus, b. Batang, c. Daun, d. Sulur, e, 

Na1, f. Na2. 

a b c 

d e f 
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Deskripsi: Batang merambat, silinder, 

tekstur licin-berbulu, warna batang 

hijau-coklat. Daun tunggal, bentuk 

daun spathulat, permukaan licin, 

bagian bawah kasar dan berbulu, 

ujung daun runcing, tangkai daun ada, 

panjangnya < 2 cm. Sulur panjangnya 

< 15 cm. Bentuk kantong tempayan, 

tinggi kantong < 7 cm, lebar kantong 

< 5 cm, warna hijau-hijau bercak 

merah keunguan. Peristom 

membengkok dan meluas, warna 

hijau. Penutup kantong membentuk 

sudut > 180˚, berbentuk lanset. 

Panjang taji < 10 mm, tidak 

bercabang.  

Kode spesimen: Na1-Na2, Kolektor: 

Fadil Khairat, Tempat koleksi: SM 

BRBB 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, diperoleh 

kesimpulan bahwa pada N. 

ampullaria ditemukan 2 variasi warna 

kantong yaitu hijau polos dan hijau 

dengan bercak merah keunguan 

dengan peristom keduanya hijau. 
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