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ABSTRAK 

Sengon (Paraserianthes falcataria) merupakan pohon dari jenis legume yang banyak ditanam pada hutan 
rakyat di Jawa. Namun budidaya sengon secara monokultur sering mengalami kendala serius berupa 

serangan hama penggerek batang. Upaya pengendalian hama secara konvensional telah dilakukan, tetapi 

tidak efektif, sehingga diperlukan upaya pemuliaan pohon, dengan tujuan mendapatkan pohon yang 
resisten terhadap hama. Program pemuliaan pohon yang resisten memerlukan suatu populasi dasar yang 

mempunyai keragaman yang tinggi untuk diseleksi. Makalah ini menyajikan hasil penelitian tentang 

kandungan typsin inhibitor (TI), yang merupakan substansi alami untuk ketahanan terhadap hama, pada 

beberapa provenan, atau populasi, sengon rakyat di Jawa, sebagai salah satu karakter untuk program 
seleksi. Sampel diambil dari 5 populasi Jawa Barat, yaitu Solomon, Kuningan, Subang, Sukabumi, 

Sumedang, 1 populasi Jawa Tengah, yaitu Banjarnegara, dan 2 populasi Jawa Timur, yaitu Kediri CSO 

dan Kediri SSO. Selain itu juga diambil sampel sengon dari Solomon yang ditanam di Jawa Barat. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya keragaman yang sangat tinggi pada kandungan TI, baik pada jaringan 

tanaman, kelas umur maupun provenan yang berbeda. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kandungan 

TI pada kulit pohon lebih tinggi dibandingkan kayu, karena jaringan kulit merupakan pelindung utama, 

dan bagian pertama yang mendapat serangan hama. Kandungan TI pada kulit pohon yang sehat lebih 
tinggi dari pada pohon yang terserang hama. Kandungan TI terendah ditemukan pada provenan Cianjur 

(6,55 TIU/mg contoh) sedangkan kandungan tertinggi ditemukan pada provenan Sumedang (448,15 

TIU/mg contoh). Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa kandungan TI diperkirakan diturunkan ke 
keturunan berikutnya. Dengan demikian kandungan TI dapat dipakai sebagai salah satu trait untuk 

program seleksi pohon sengon yang tahan terhadap hama penggerek batang. 
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PENDAHULUAN 

Sengon (Paraserianthes falcataria (L) Nielsen) telah lama ditanam baik oleh Perum 

Perhutani dalam bentuk hutan tanaman, maupun oleh rakyat hampir diseluruh pelosok Jawa 

dalam bentuk agroforestry. Sengon ditanam rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri 

maupun sebagai tanaman investasi. Kayu sengon dimanfaatkan untuk beragam keperluan, dari 

mulai kayu bakar, bahan peti kemas, bahan mebel hingga konstruksi rumah, industri korek api, 

bahkan telah mulai dipakai sebagai bahan baku industri kayu di beberapa tempat di Jawa. 

Walaupun tampaknya tidak ada masalah pada penanaman sengon, terbukti kemudian bahwa 

penanaman sengon murni, yaitu dalam bentuk monokultur, ternyata menghadapi kegagalan besar. 

Kegagalan penanaman sengon terutama disebabkan oleh serangan hama penggerek batang 

(Xystrocera festiva Pascoe) atau hama boktor. Serangan hama ini dimulai dari umur 4 tahun 

sebesar 10 %, dan bila tidak dikendalikan pada umur tebangan 8 tahun dapat mencapai 70 % 

(Notoatmodjo, 1963). 

Sejauh ini metode pengendalian yang efektif untuk hama hutan pada umumnya, dan hama 

boktor pada khususnya, belum ditemukan, sehingga pengendalian secara konvensional masih 

dilakukan. Kurang efektifnya upaya pengendalian hama ini tidak bisa dipungkiri karena 

kurangnya pengetahuan tentang biologi dan fisiologi hama, fisiologi pohon inang, serta interaksi 

kimiawi antara pohon inang dengan hama. Penelitian sebelumnya (Siregar et al., 2007) 

menunjukkan bahwa larva boktor mempunyai dua macam enzim yang aktif bekerja pada saluran 

pencernaannya selama larva aktif menggerek batang pohon sengon, yaitu enzim trypsin dan α-

amylase. Kedua macam enzim ini mempunyai pola aktivitas yang berbeda selama daur hidup 

larva, yang sesuai dengan fase hidup larva serta ketersediaan makanan pada pohon.  

Sementara itu walaupun rata-rata pohon sengon terserang oleh hama ini, namun terdapat 

tingkat keragaman serangan atau keragaman resistensi diantara individu pohon yang ada. Hal ini 

menimbulkan dugaan bahwa pada dasarnya pohon sengon mempunyai mekanisme pertahanan 

diri terhadap serangan hama, sehingga timbul beberapa individu pohon yang tidak terlalu parah 

terkena dampak serangan. Secara umum diketahui pada jenis tanaman lain, misalnya kedelai, 

bahwa tanaman seringkali memproduksi inhibitor enzim, contohnya trypsin inhibitor, untuk 

menolak serangan hama.  
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Makalah ini menyajikan hasil penelitian tentang kandungan typsin inhibitor (TI), yang 

merupakan substansi alami untuk ketahanan terhadap hama, pada beberapa provenan, atau 

populasi, sengon rakyat di Jawa, sebagai salah satu karakter untuk program seleksi. 

 

BAHAN DAN METODE 

Bahan penelitian untuk kajian enzim inhibitor diambil dari pohon sengon yang terserang 

boktor dan yang sehat, juga dari kelas umur yang berbeda, yaitu 3–4 tahun, 5–6 tahun dan 8-10 

tahun. Dari setiap pohon tersebut diambil bagian kulit dan batang kayunya. Populasi pohon 

sengon diambil dari 5 populasi/provenan Jawa Barat, yaitu Solomon, Kuningan, Subang, 

Sukabumi, Sumedang, 1 populasi/provenan Jawa Tengah, yaitu Banjarnegara, dan 2 

populasi/provenan Jawa Timur, yaitu Kediri CSO dan Kediri SSO.  

Untuk menganalisa aktivitas tripsin inhibitor, sebelumnya perlu ditetapkan terlebih dahulu 

aktivitas enzim tripsin. Analisa aktivitas enzim tripsin dilakukan dengan modifikasi metode 

Kakade et al (1974) di dalam Muchtadi (1989) yang menggunakan BAPNA sebagai substrat.  

Dengan demikian percobaan penetapan aktivitas tripsin inhibitor terdiri dari 2 tahap, yaitu: 

1. Membuat kurva standar enzim tripsin dengan mereaksikan ensim tripsin komersial  (dari 

Sigma) dan BAPNA sebagai substrat. Suatu seri larutan enzim tripsin dalam 0.001 M HCl 

dengan konsentrasi 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ppm dimasukkan dalam larutan BAPNA.  

Larutan BAPNA dibuat dalam 1 % (v/v) DMSO.  Reaksi enzim ini dibuat pada temperatur 

37
o
C dengan buffer 0.005 M Tris-HCL standar pH 8.2 yang mengandung  0.02 M CaCl2. 

Aktivitas enzim tiap reaksi dapat dibaca pada Spectrophotometer dengan panjang gelombang 

410 nm. 

2. Pada larutan enzim (yang sudah diketahui aktivitas enzimnya) dimasukkan larutan yang 

mengandung serbuk kulit dan kayu dari berbagai sampel pohon, sehingga didapatkan nilai 

aktivitas tripsin inhibitor. Sebelum dilakukan reaksi tersebut, serbuk kulit dan kayu, 

disuspensikan dalam 0.01N NaOH dan dicentrifuse pada 10 000 rpm selama 7 menit.  

Supernatan yang didapatkan digunakan untuk „inhibitory assay‟. Aktivitas tripsin inhibitor, 

berupa penghambatan dari reaksi enzim trypsin yang sedang berlangsung pada tiap reaksi, 

dibaca dengan Spectrophotometer dengan panjang gelombang 410 nm. 

 

Satu satuan tripsin (trypsin unit, TU) didefinisikan sebagai peningkatan 0.01 satuan 

absorbansi pada 410 nm per 10 ml campuran reaksi pada kondisi yang digunakan. Aktifitas 

tripsin inhibitor dinyatakan sebagai satuan tripsin yang dihambat (trypsin unit inhibited, TUI).  

Cara penghitungan TUI adalah : 

1. TU = absorbans/0.01 

2. TUI = TU standar – (TU contoh – TU blanko) 

3. TUI/ml =  TUI/0.5 

4. TUI per mg contoh = TIA (trypsin inhibitor activity) 

= (TUI/ml x faktor pengenceran)/0.019 x mg contoh x 2 

dimana : 

faktor pengenceran :  50 

5. Absorbans yang digunakan dalam penghitungan sudah dikoreksi dengan absorbans dari 

tube blanko. 

 

HASIL 

 Gambar 1 menunjukkan bahwa secara umum terdapat perbedaan antara aktivitas TI pada 

pohon yang sehat dengan pohon yang terserang hama. Pohon-pohon yang sehat dapat dikatakan 

mempunyai aktivitas TI yang lebih tinggi, yaitu 58.95 unit/mg contoh, dibandingkan dengan 

pohon-pohon yang rentan serangan, yang mempunyai aktivitas hanya sebesar 29.41 unit/mg 

contoh. 

 Pada Gambar 2 terlihat bahwa perbedaan aktivitas TI juga ditemukan pada jaringan yang 

berbeda, dimana kulit pohon secara umum selalu mempunyai aktivitas TI yang lebih besar 

dibandingkan jaringan kayu. Pada pohon sehat, rata-rata aktivitas TI jaringan kayu yang diteliti 

adalah 8.26 unit/mg contoh, dibandingkan jaringan kulit dengan aktivitas 58.95 unit/mg contoh. 

Sementara itu jaringan kayu pohon yang terserang menunjukkan rata-rata aktivitas TI sebesar 

9.81 unit/mg contoh, dibandingkan dengan jaringan kulit yang mempunyai aktivitas sebesar 

29.41 unit/mg contoh. 
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Gambar 1. Perbedaan aktivitas TI pada kulit pohon sehat dan pohon yang terserang hama boktor. 
 

 
Gambar 2.  Perbedaan aktivitas TI pada jaringan kulit dan jaringan kayu, baik pada pohon                   

yang sehat, maupun pada pohon yang terserang hama boktor. 
 

  
Gambar 3.  Keragaman aktivitas TI pada jaringan kulit dan kayu menurut umur pohon sengon 

pada penelitian ini. 
 

 
Gambar 5.  Rata-rata keragaman aktivitas TI kulit pohon sengon pada 8 populasi sengon rakyat di 

Jawa yang diteliti. 

Pada Gambar 3 disajikan keragaman aktivitas TI menurut perbedaan umur tanaman. 

Selama pertumbuhan tanaman dari 4 tahun hingga mencapai umur 10 tahun terdapat keragaman 

aktivitas TI, walaupun hanya sedikit. Pada Gambar 3 ini terlihat bahwa perbedaan antara tingkat 

aktivitas TI pada jaringan kayu dan kulit tetap konstan seiring dengan bertambahnya umur 

tanaman. Walaupun umur berubah, aktivitas TI pada jaringan kulit secara konstan selalu lebih 

tinggi dibandingkan aktivitas TI pada jaringan kayu. 

Gambar 4 menunjukkan rata-rata keragaman aktivitas TI pada 8 provenan sengon rakyat 

di Jawa yang diteliti. Keragaman yang cukup besar didapatkan antar provenan, dimana aktivitas 
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TI tertinggi didapatkan pada provenan Sukabumi, sedangkan aktivitas TI terendah diperoleh dari 

provenan Banjarnegara. 

Dari data yang diperoleh, aktivitas TI terendah ditemukan pada satu contoh dari populasi 

Cianjur, yaitu sebesar 6.55 TIU/mg contoh, sedangkan kandungan tertinggi ditemukan pada satu 

aksesi dari provenan Sumedang, yaitu sebesar 448.15 TIU/mg contoh. 

 

PEMBAHASAN 

Inhibitor protein (contoh: tripsin inhibitor atau TI) banyak terdapat di berbagai macam 

tanaman yang mempunyai fungsi fisiologis, yaitu kemampuan tanaman secara alami sebagai 

pertahanan terhadap serangan hama (Ryan and Simmons, 1976). Mekanisme penghambatan 

aktivitas enzim proteolitik oleh inhibitor protease terjadi karena terbentuknya ikatan kompleks 

antara kedua senyawa tersebut (interaksi protein-protein). Telah diketahui bahwa penghambatan 

hewan percobaan oleh tripsin inhibitor adalah sebagai akibat dari kehilangan asam-asam amino 

esensial endogen yang disebabkan oleh aktifitas hiper-sekresi pankreas. Hiper aktifitas pankreas 

menyebabkan asam-asam amino esensial yang tadinya akan digunakan untuk sintesis protein 

tubuh, diubah fungsinya dan digunakan untuk sintesis enzim-enzim pancreas, atau asam-asam 

amino tersebut terbuang bersama feses berupa kompleks tripsin inhibitor (Muchtadi, 1989). 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya aktivitas TI pada kulit pohon sengon 

dibandingkan dengan kayu, sejalan dengan siklus hama boktor, di mana awal serangan terjadi 

pada jaringan kulit pohon. Boktor meletakkan telurnya pada kulit pohon yang terluka, kemudian 

larva yang menetas mulai memakan jaringan kulit pohon (Matsumoto dan Irianto, 1998). 

Fenomena ini menempatkan jaringan kulit sebagai jaringan pertahanan pertama dan utama 

terhadap serangan hama. 

 Keragaman yang cukup besar pada aktivitas TI yang ditunjukkan oleh hasil penelitian ini 

memberikan harapan untuk program pemuliaan pohon sengon yang resisten terhadap hama. 

Keragaman yang besar merupakan modal dasar program pemuliaan, berupa seleksi pohon-pohon 

plus sebagai sumber benih untuk penanaman selajutnya. Selain itu dari penelitian ini juga 

terdapat indikasi bahwa karakter tingkat aktivitas TI diturunkan pada keturunan berikutnya. 

Indikasi ini diperoleh dari beberapa aksesi umur 4–5 tahun yang diteliti pada penelitian ini, 

sebenarnya diambil dari pohon-pohon induk berumur 8–10 tahun pada populasi yang sama. 

Namun uji selanjutnya perlu dilakukan untuk mengkonfirmasi indikasi ini, yaitu uji keturunan.  

 

KESIMPULAN 

 Aktivitas tripsin inhibitor (TI) pada pohon sengon, terutama pada jaringan kulit pohon, 

dapat merupakan mekanisme pertahanan alami pohon sengon terhadap serangan hama boktor. 

Hal ini ditunjang dengan data penelitian ini yang menunjukkan bahwa aktivitas TI pada kulit 

pohon yang sehat lebih tinggi dibandingkan dengan kulit pohon yang terserang. Keragaman 

aktivitas TI antar provenan di Jawa yang cukup besar, juga adanya indikasi bahwa aktivitas TI 

akan diturunkan ke keturunan berikutnya, memberikan harapan bahwa program pemuliaan pohon 

sengon yang resisten terhadap hama dapat dilakukan. Karakter kuantitatif aktivitas TI pada 

jaringan kulit dapat dijadikan sebagai salah satu parameter untuk seleksi. 
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