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Permasalahan 

Sumber: BPCB Jawa Timur, 2017 



Target Pengendalian 

Lumut Daun (Bryophyta) 

1. Merupakan tumbuhan pionir dan 

autotrof 

2. Menyukai lokasi yang lembab atau 

sering basah dengan durasi cukup 

lama 

3. Memiliki struktur dasar berupa akar 

semu, batang semu dan daun semu 

4. Tidak memiliki pembuluh angkut 

komplek seperti xilem dan floem. Air 

masuk ke dalam jaringan internal 

melalui imbibisi. 

5. Struktur anatomi organ vegetatif yang 

sederhana 

 

 



Target Pengendalian 

Lumut Kerak (Lichen) 

1. Simbiosis mutualisme antara Jamur dengan mitra 

fotosintetik uniseluler yang dapat berupa Alga atau 

Sianobakter.  

2. Jamur sebagai organisme penyedia struktur, 

massa, dan proteksi. Sedangkan mitra fotosintetik 

berperan menyediakan karbohidrat. 

3. Sekitar 98% fungsi lichen adalah jamur 

(Muzayinnah, 2005) 

4. Menurut bentuk hidupnya dibagi menjadi 3 

kelompok crustose (seperti kerak), foliose (seperti 

lembaran daun), dan fructicose (seperti semak). 

5. Dijumpai di alam menempel pada permukaan 

pohon, bebatuan, atau tanah. 

 

 



Flavoparmelia caperata Lecanora sp. 

Xantyhoria calcicola 

Usnea sp. 

FOLIOSE CRUSTOSE FRUCTICOSE 



Struktur Lumut Kerak 
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Alelopati Pada Tumbuhan 

 

 

Alelopati adalah interaksi 
suatu tumbuhan terhadap 
organisme disekitarnya 
melalui pelepasan suatu 
senyawa biomolekul 
(alelokimia) yang dapat 
memengaruhi 
pertumbuhan dan 
perkembangan organisme 
lain tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alelokimia dapat berupa eksudat/sekresi dari akar, luruhan bagian tumbuhan 
(dekomposisi), senyawa yang mudah menguap (volatil) dari organ tumbuhan, 
serta melalui pencucian organ bagian luar 
 
 



1. Mahoni (Swietenia macrophylla) dari family 
Meliaceae  

2. Guguran daun Mahoni (Swietenia macrophylla) 
mengandung senyawa  tanin dan polifenol (berupa 
quercetin, catechin, dan kaemferol) yang 
dilepaskan ke lingkungan permukaan tanah setelah 
melalui proses dekomposisi. Senyawa tersebut 
bersifat alelopati kuat dan dapat menghambat 
perkecambahan dan pertumbuhan akar tumbuhan 
lainnya (Roy dan Saraf, 2006; El Zalabani et al., 
2012; Moghadamtousi et al., 2013; Mukaromah et 
al., 2016).  

3. Menghambat pertumbuhan tanaman tingkat tinggi 
Bunga Matahari (Helianthus annuus), Akasia 
(Acacia mangium), Selada, dan Bayam (Muhartini, 
1987; Tambaru, 1998; Darmayanti dan Fiqa, 2011; 
Mukaromah et al., 2016) 

4. Mengandung antifungal (biji, kulit buah) yang 
sangat efektif terhadap berbagai jenis jamur (Falah 
et al., 2010; Al-Mamun et al., 2019). 

Mahoni 



Kerinyu 
1. Kerinyu (Chromolaena odorata) dari family 

Asteraceae 

2. Tumbuhan introduksi dari Brasil (Amerika Selatan) 

3. Tergolong gulma paling invasif dan sulit 
dikendalikan di berbagai negara tropis termasuk 
Indonesia 

4. Pertumbuhan yang sangat cepat, adaptif kekeringan 

5. Mengandung senyawa alelokimia dari kelompok 
alkaloid, flavonoid, dan terpenoid. 

6. Terbukti menghambat perkecambahan, 
pertumbuhan akar dan pucuk pada berbagai jenis 
tanaman, terutama kelompok herba (Bidens pilosa, 
Amaranthus spinosus, Conyza sumatrensis, 
Chenopodium ambrosioides Rottboellia exaltata, 
Digitaria sanguinalis, Hemistepta lyrata, Youngia 
japonica, Dicliptera chinensis, Eleusine indica, dll. 
(Hu dan Zhang, 2013). 

7. Mengandung senyawa antimikroba (antibakteri dan 
antifungal) seperti alpha-pinene, germacrene, beta-
pinene, fenol, tanin, flavonoid dll. yang efektif 
menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur pada 
spektrum yang luas 



Alang-alang 

1. Alang-alang (Imperata cylindrica) dari family 
Poaceae 

2. Tumbuhan introduksi dari benua Afrika 

3. Jenis rumput tahunan yang menyukai cahaya 
penuh 

4. Adaptif berbagai jenis tanah, pertumbuhan yang 
sangat cepat dan tahan kebakaran 

5. Mengandung senyawa alelokimia dari kelompok 
fenol, asam benzoat, asam sinamat dan asam 
cafeat 

6. Terbukti menghambat perkecambahan, 
pertumbuhan akar dan pucuk pada berbagai jenis 
tanaman budidaya, herba, bahkan bibit pohon 

7. Mengandung senyawa metabolit sekunder 
antimikroba terhadap Bacillus subtilis, Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus dan Candida albicans (Ismail et al., 2011) 



Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan 

1. Ekstrak dari bahan segar maupun kering, beberapa kandungan alelokimia 
masuk dalam golongan monoterpena yang sifatnya mudah menguap apabila 
dikeringkan 

2. Standar yang sama dalam pembuatan konsentrasi ekstrak (berat kering/berat 
basah bahan dibanding jumlah pelarut) 

3. Minyak atsiri dari Chromolaena odorata sebagai bahan aktif 

4. Adanya potensi deposit senyawa organik yang memberikan noda warna pada 
batuan andesit (tanin) pada perlakuan intensif 

5. Pengujian antimikroba diusahakan menggunakan jenis kultur mikroba target 
(misal: Ascomycota untuk lichen) 

6. Alternatif penggunaan bahan alami non organik seperti campuran 
sulfur/belerang + kapur tohor untuk mengendalikan lichen 

7. Safety saat pemberian perlakuan pada percobaan (kaca mata google, masker, 
dan sarung tangan) 

8. Alternatif penggunaan enzim kitinase untuk mendegradasi deposit hifa dan 
thalus pada lichen yang telah mati 




