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KATA PENGANTAR 
 

Salam damai sejahtera bagi kita semua. 
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan 

berkat dan karuniaNya sehingga Prosiding Seminar Nasional Biologi Dan Pendidikan Biologi 
UKSW 2019 dapat terbit sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Panitia. 
Seluruh makalah yang terdapat di dalam prosiding ini merupakan kumpulan makalah yang 
telah lolos seleksi oleh tim reviewer dan telah dipresentasikan pada Seminar Nasional 
Biologi Dan Pendidikan Biologi 2019, yang diselenggarakan Fakultas Biologi, Universitas 
Kristen Satya Wacana. 

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta seminar yang telah 
mempresentasikan hasil penelitian dan memberikan informasi tentang berbagai strategi 
inovatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran biologi di 
lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. 

Seminar Nasional Biologi Dan Pendidikan Biologi 2019 ini mengangkat tema “Inovasi 
dalam Penelitian dan Pembelajaran Biologi”.  Panitia menghadirkan Prof. I Gusti Putu 
Suryadarma, Bapak Kilala Tilaar, dan Dr. Budi Setiadi Daryono sebagai pemakalah utama 
yang akan menyampaikan materi tentang pembelajaran kreatif, inovasi dalam pemanfaatan 
sumberdaya hayati asli indonesia untuk pengembangan produk jamu, kosmetika dan 
nutraseutika, serta discovery dan inovasi dalam teknik rekayasa genetika pada melon. 
Peserta seminar nasional yang mempresentasikan hasil penelitiannya ini berasal dari 
Salatiga, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Bogor, Tasikmalaya, Surabaya, 
Lubuklinggau, dan Kupang. Selain itu, seminar ini juga diikuti oleh beberapa mahasiswa yang 
berasal dari universitas dan lembaga pendidikan di pulau Jawa.  

Seminar nasional ini dapat terselenggara berkat kerjasama yang baik dari seluruh 
panitia seminar dan semua pihak yang mendukung terselenggaranya acara seminar nasional 
ini. Oleh karena itu, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak 
yang terlibat. Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh panitia yang 
telah bekerja keras demi suksesnya kegiatan. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan 
seminar ini mungkin masih ada kekurangan baik dalam penyajian acara, pelayanan 
administrasi dan keterbatasan fasilitas. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. 

Akhir kata, sebagai bentuk akhir dari proses pertanggungjawaban seminar, maka 
prosiding ini diterbitkan. Semoga prosiding ini dapat ikut berperan dalam penyebaran hasil 
kajian dan penelitian di bidang biologi dan pendidikan biologi dan mendukung atmosfir 
penelitian yang baik dan budaya riset yang kuat, berkelanjutan dan berkualitas sesuai 
dengan perkembangan ilmu dan teknologi biologi.  Kami menyadari masih banyak terdapat 
kekurangan dalam penyusunan prosiding ini sehingga masukan dan saran sangat kami 
harapkan. Terimakasih. 

 
 

Salatiga, 20 April 2019 
Ketua Panitia, 

 
 
 

Rully Adi Nugroho, Ph.D. 
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SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS BIOLOGI 
 

Puji syukur kepada Tuhan bahwa seminar nasional Biologi dan Pendidikan Biologi, 
Fakultas Biologi yang ke dua tahun 2019 ini telah berlangsung dengan baik. Pada Seminar 
Nasional tahun 2019 ini bertema INOVASI DALAM PENELITIAN DAN PEMBELAJARAN 
BIOLOGI. Tema ini dibuat dengan sengaja untuk memotivasi bagi pemerhati, pengamat dan 
pemran dalam bidang Biologi serta Pendidikan Biologi untuk lebih berinovasi dan kreatif.  

Dalam menghadapi pasar bebas Asia Tenggara yang dikenal dengan sebutan 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), diperlukan perubahan yang mendasar dalam penelitian 
dan pembelajaran khususnya bidang Biologi. Persaingan yang ketat akan semakin tampak, 
oleh sebab itu dalam mempersiapkan peserta didik dibutuhkan kreatif dan inovatif.  

Bagaimana dunia pendidikan dan pembelajaran kita beradaptasi dengan kondisi 
tersebut? Ajang forum ilmiah seminar nasional ini dibutuhkan sebagai ajang komunikasi 
bersama, dengan saling tukar ilmu dan pengalaman untuk mengembangkan bidang Biologi 
dan Pendidikan Biologi bersama-sama. Semoga hasil dari forum ilmiah/diskusi ini dapat 
memantik ide-ide baru dan mengembangkan daya cipta. 
   Semoga prosiding ini bermanfaat bagi kalangan akademis, pemerintah dan industri 
untuk melihat peluang-peluang kerjasama dengan berbagai pihak.  Salam Inovasi. 
 
 
         Salatiga, 20 April 2019 
         Dekan Fakultas Biologi, 
 
 
         Dra. Lusiawati Dewi M.Sc 
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ISOLASI DAN KARAKTERISASI BAKTERI AMILOLITIK ENDOFIT PADA UMBI TALAS 
(Colocasia esculenta L.) 

 
Destik Wulandari, Desi Purwaningsih 

Universitas Setia Budi, Surakarta 
Email: destikhakim@gmail.com 

 
ABSTRAK 

 
Bakteri amilolitik adalah bakteri penghasil enzim amilase. Enzim ini digunakan diberbagai 

bidang industri yang meliputi industri farmasi, tekstil, makanan, dan detergen. Tujuan dari penelitian 
ini adalah penemuan isolat baru bakteri amiloltik dari umbi talas (Colocasia esculenta L). Tahap awal 
penelitian ini adalah melakukan isolasi bakteri endofit dari umbi talas yang memiliki aktivitas 
amilase. Isolasi dilakukan dengan memanam sampel pada media yang mengandung amilum 2%. 
Bakteri yang positif amilolitik selanjutnya diidentifikasi dengan pewarnaan gram, pewarnaan spora 
dan uji biokimia. Hasil isolasi memperoleh dua isolat yang positif amilolitik, yakni ECE-3, dan ECE-7.  

 
Kata kunci: Bakteri amilolitik, Talas (Colocasia esculenta L), identifikasi 
 

PENDAHULUAN  

Bakteri amilolitik memiliki kemampuan menghidrolisis amilum menjadi gula 
(Nurmalinda, 2013). Proses penguraian amilum dapat dipercepat menggunakan 
biokatalisator enzim amilase yang dihasilkan oleh bakteri amilolitik (D.Retno, 2009).  Enzim 
amilase mempunyai banyak kegunaan terutama diberbagai bidang industri seperti industri 
makanan dan obat, industri tekstil dan berbagai industri lainnya. Tingginya kebutuhan 
enzim amilase dalam berbagai sektor industri tidak diimbangi dengan produksi enzim yang 
tinggi (Vijayalaksmi, 2012). 

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi enzim amilase adalah 
menemukan sumber baru untuk memproduksi enzim amilase. Salah satu cara yang dapat 
dilakukan adalah dengan memanfaatkan bakteri yang mampu menghasilkan enzim amilase 
atau bakteri amilolitik. Bakteri amilolitik banyak tumbuh pada substrat yang mengandung 
banyak amilum misalnya pada biji, buah, umbi dan akar suatu tanaman. Tanaman yang 
mampu mengahasilkan umbi salah satunya adalah talas (Colocasia esculenta L). Umbi talas 
mempunyai kandungan pati.  Komposisi karbohidrat dalam umbi talas terdiri dari: 77,9 %  
pati, yang terdiri dari amilosa sebesar 25,78 % dan amilopektin sebesar 52,12 % (Agama-
Avecado 2011).  Kandungan pati yang tinggi pada umbi talas memumungkinkan bakteri 
yang mempunyai kemampuan amilase untuk berasosiasi. Bakteri yang berasosiasi dengan 
jaringan atau sel pada tanaman tingkat tinggi yang tidak menimbulkan kerugian pada 
tanaman inangnya disebut dengan bakteri endofit (Bhore et al, 2010). 

 
METODE PENELITIAN 

Bakteri endofit diisolasi dari umbi tanaman talas yang sudah dicuci bersih dan 
disterilkan menggunakan larutan Clorox 30% dan alkohol 70% serta dilakukan pembilasan 3 
kali dengan menggunakan air steril. Bakteri diisolasi dengan cara mencacah umbi talas yang 
sudah steril dan dilarutkan dalam akuades. Mengambil sebanyak 1 mL akuades dan umbi 
talas kemudian ditanam pada media NA yang ditambah dengan amilum sebanyak 2%, 
selanjutnya diinkubasi selama 370 C selama 24 -48 jam.  

mailto:destikhakim@gmail.com
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Koloni yang tumbuh selanjutnya dipilih yang mempunyai aktifitas amilolitik yang 
ditandai dengan terbentuknya zona bening disekitar koloni bakteri. Koloni yang positif 
amilolitik dikarakterisasi meliputi tepian koloni, bentuk koloni, elevasi, permukaan koloni, 
dan warna koloni. 

Koloni yang diperoleh selanjutnya diidentifikasi secara mikroskopis dengan 
pewarnaan Gram dan spora. Identifikasi lain yang digunakan adalah dengan menanam pada 
media Uji biokimia. Pewarnaan Gram menggunakan empat macam cat yakni gram A (Kristal 
violet), Gram B (Lugol/iodine), Gram C (etanol 96%) dan gram D (Safranin). Bakteri yang 
mempunyai sifat gram positif akan berwarna ungu sedangkan bakteri yang mempunyai sifat 
gram negatif berwarna merah. Pewarnaan spora dilakukakan dengan teknik Schaffer fulton 
yakni menggunakan malachite gree sebagai cat pewarna spora. Media uji biokimia yang 
digunakan menggunakan media KIA, SIM, LIA dan Citrat. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil isolat bakteri endofit umbi talas diperoleh isolat ECE-3 dan ECE-7 yang positif 
mempunyai aktivitas amilolitik. Aktivitas amilolitik di ketahui dari hasil inokulasi bakteri 
pada media padat amilum 2%, dari hasil pengamatan kedua isolat tersebut menghasilkan 
zona bening disekitar pertumbuhan bakteri. Hasil pengukuran zona bening diperoleh hasil 
sebagai berikut: isolat ECE-3 menghasilkan zona bening sebesar 26 mm dan isolat ECE-7 
menghasilkan zona bening sebesar 11 mm. Perbedaan luas diameter zona bening yang 
dihasilkan setiap bakteri dikarenakan jumlah dan aktivitas enzim amilase yang berbeda-
beda disetiap bakteri (Agustien 2005).Bakteri yang positif memliki aktivitas amilolitik 
kemudian diidentifikasi secara makroskopis untuk melihat morfologi koloni. Identifikasi 
makroskopis dilakukan dengan menanam bakteri endofit amilolitik umbi talas pada media 
Nutrient Agar dan melakukan pengamatan pada morfologi koloni yang tumbuh. Hasil 
pengamatan morfologi menunjukkan isolat ECE-3 mempunyai bentuk koloni bulat, elevasi 
Flat dan tepian rata, isolat ECE-7 mempunyai bentuk bulat, elevasi Flat dan tepian rata. 

Hasil pewarnaan Gram menunjukkan bakteri isolat ECE-3 dan ECE-7 merupakan 
bakteri bersifat Gram positif yang ditandai dengan sel berwarna ungu (Figure 1). Bakteri 

Gram postif bisa mempertahankan warna cat utama karena dinding sel mempunyai lapisan 
peptidoglikan yang tebal. Hasil pewarnaan spora menunjukkan jika bakteri isolat ECE-3 dan  

 
Gambar 1. Hasil pewarnaan Gram bakteri endofit umbi talas yang mempunyai aktivitas 

amilolitik (A) isolat ECE-3 (B) isolat ECE-7 
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Gambar 2. Hasil pewarnaan spora bakteri endofit umbi talas yang mempunyai aktivitas 

amilolitik (A) isolat ECE-3 (B) isolat ECE-7 

ECE-7 mampu menhasilkan spora (Figure 2). Spora merupakan struktur dari bakteri untuk 
mempertahankan diri dari kondisi yang kurang mendukung untuk kehidupan bakteri 
tersebut. Spora akan lebih tahan dalam kondisi yang ekstrim misalnya dalam kondisi kering, 
panas dan adanya senyawa kimia yang bersifat racun terhadap bakteri tersebut. 

Tahap identifikasi selanjutnya adalah melakukan uji biokimia pada media KIA, SIM, 
LIA dan Citrat. Hasil uji kimia ditunjukkan pada tabel 1. Hasil uji pada media KIA 
menunjukkan bahwa isolat ECE-3 dan ECE-7 tidak mempunyai kemampuan 
memfermentasikan glukosa maupun laktosa dan tidak mampu menghasilkan sulfide. Hasil 
uji pada media SIM menunjukkan jika isolat ECE-3 dan ECE-7 semuanya tidak mampu 
membentuk sulfida, indol dan motilitasnya negative. Pada media LIA isolat yakni ECE-3dan 
ECE-7 mempunyai enzim decarboxilase yang mampu menguraikan lysine sehingga media 
tetap berwarna ungu. Hasil uji biokimia pada media Citrat menunjukkan  baik isolat  ECE-
3maupun ECE-7 tidak menggunakan citrate sebagai sumber karbonnya. Beradasarkan hasil 
identifikasi yang dilakukan diduga bakteri endofit umbi talas yang mempunyai aktivitas 
amilolitik termasuk ke dalam genus Bacillus sp. 

 
Tabel 1 hasil uji biokimia pada media KIA, SIM, LIA dan Citrat 
 

Isolat Bakteri Media 

KIA SIM LIA CITRAT 

ECE-3 

 

 
(-)(-)(-) 

 

- 

ECE-7 

 

 
(-)(-)(-) 

 

- 

 

KESIMPULAN 
Hasil isolasi pada umbi talas (Colocasia esculenta L.) memperoleh dua isolat yang positif 
amilolitik, yakni ECE-3, dan ECE-7. Aktivitas amilolitik di ketahui dari hasil inokulasi bakteri 
pada media padat amilum 2%. Isolat ECE-3 menghasilkan zona bening sebesar 26 mm dan 
isolat ECE-7 menghasilkan zona bening sebesar 11 mm. 
 

UCAPAN TERIMAKASIH 
Terimakasih kepada Penelitian Dosen pemula Kemenristek DIKTI. 
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LAMPIRAN NOTULENSI 
 

A. SIDANG UTAMA 
Narasumber: Kilala Tilaar 

1. Staff Ilmu Kelautan UNDIP 
Pertanyaan 
- Jarang bahan alam yang digunakan dari laut, produk Martha Tilaar yang 

menggunakan sumber daya laut yang digunakan apa? 
- Apa ada potensi dari mikroba laut untuk produk kosmetik? 
Jawaban 
- Laut itu kaya, baru pakai ganggang merah dan ganggang coklat, baru mulai 

bekerjasama dengan Menteri Susi untuk menggunakan sea cucumber untuk 
sabun dan sumber collagen. Martha Tilaar di NTB ada pembudidayaan ganggang 
coklat dan sea cucumber untuk penggunaan bahan dari laut 

- Kemungkinan bisa untuk packaging, untuk penggunaan mikroba masih 
memikirkan bagaimana penggunaannya untuk ke kulit, distribusinya ke 
konsumen dan ijin dari BPOM 

2. Isnaeni (Pusat Penelitian dan Konservasi Tumbuhan) 
Pertanyaan 
- Mohon deskripsikan pemanfaatan dari tanaman anggrek, bagian apa dan untuk 

apa kegunaannya? 
- No animal tested, lalu bagaimana testnya supaya tahu itu aman? 
Jawaban 
- Masih menunggu hasil penelitian tentang  pemanfaatan tanaman anggrek, tetapi 

jika dilihat hasil-hasil penelitian dari luar negeri menunjukan bagian yang dapat 
digunakan untuk bahan kosmetik yaitu dari akarnya, pemanfaatan bisa dilihat 
dari kandungan bioaktifnya  dari akar, bunga, batang. Belum ada produknya dari 
Martha Tilaar 

- Menggunakan relawan , apakah ada reaksi alergi, menggunakan telur umur 9 
hari, menggunakan telur khusus, apakah ada pendarahan di telur atau tidak, 
artificial kulit manusia dengan uji sel kanker. 

3. Anwar (Biologi UNDIP) 
Pertanyaan 
- Side effect dari bahan yang digunakan? 
Jawaban 
- Ada uji toxic, uji logam berat, menggunakan artificial kulit manusia apakah ada 

reaksi dengan sel-sel kanker atau tidak  
4. Dr. Budi Setiadi (UGM) 

Pertanyaan 
- Saran untuk mahasiswa meskipun banyak hasil riset supaya tidak useless? 
Jawaban 
- Mencari celah di market, dosen bisa bantu untuk mencari celah market dan 

penggunaannya, bias ditanamkan ke mahasiswa, supaya karya bias digunakan ke 
masyarakat, mencari solusi dari permasalahan disekitar 
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Narasumber: Prof. I Gusti Putu Suryadarma 
1. Andreas (UKSW) 

Pertanyaan 
- Bagaimana cara yang tepat supaya masyarakat paham dengan biodiversity dan 

supaya tahu manfaatnya? 
Jawaban 
- Biodiversitas disesuaikan dengan jaman sekarang, contohnya dengan metode 

pendekatan terbalik, pikirkan hilirnya dulu seperti manfaat dan fungsinya, baru 
ke hulunya. Pemahaman akan lebih mudah dengan adanya “kasus” dan 
kombinasi dengan semua objek biologi serta penerapan dengan teknologi. Guru 
hanya mengarahkan bukan lagi mengajarkan informasi dan murid yang akan 
membuka “web” dan menyelesaikan sendiri. Produk disesuaikan dengan objek 
biologi, objek psikologi dan objek spiritual. Edukasi bisa dilakukan dengan media 
seperti sosial media dan ecowisata 

 
Narasumber: Dr. Budi Setiadi 

1. Peserta dari FMIPA UNNES 
Pertanyaan 
- Apakah diawali dengan menyediakan bibit unggul dulu, dipilih dulu, pemilihan 

secara fenotif untuk mengawinkan sampai berapa generasi? Sampai dapat melon 
dengan ukuran kecil? 

Jawaban 
- Punya koleksi, mengumpulkannya dengan jalan-jalan atau bekerjasama dengan 

kolega 
- Seleksi, tergantung dengan keinginan diri sendiri, dan peluangnya “high risk, high 

cost, high profit” 
- Menggunakan tenaga molekuler 
- Skill, tahu arahnya kemana, belajar, mau menunggu dan tidak instan 
- Branding, berani untuk ekspos, publikasi, original 

 
 
B. SIDANG PARALEL 
 
Nama Pemakalah: Anggara Mahardika 

1. Dhira Satwika (UKDW, Yogyakarta) 
Pertanyaan 
- Apa realisasi dan penggunaan pada masa mendatang dari Raman Spektroskopi? 

Apakah dapat digunakan pada bidang lain seperti di lingkungan? 
Jawaban 
- Bisa, seperti yang sudah dilakukan oleh rekan saya 

2. Emma Sharon A.K (UKSW, Salatiga) 
Pertanyaan 
- Mengapa Diatom dapat memproduksi asam lemak saat ada cekaman lingkungan, 

dan bukan kekurangan asam lemak? 
Jawaban 
- Diatom dapat menyimpan cadangan makanan sebagai bentuk usaha 

mempertahankan diri  saat ada cekaman lingkungan 
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Nama Pemakalah: Shinta Atilia Diatara, Chay Asdak, Edy Suryadi 
1. Anggara Mahardika (Kwansei Gakuin University) 

Pertanyaan 
- Standar kualitas air yang baik dan buruk yang dimaksud untuk apa? 
- Apakah dilakukan penelitian  mengenai dampak kesehatan yang ditimbulkan dari 

pengaruh air sumur dan air sungai di kawasan industri tekstil tersebut? 
Jawaban 
- Standar untuk air minum 
- Belum ada, penelitian yang dilakukan hanya mengenai kualitas air sumur dan air 

sungai di kawasan tersebut 
2. Peni (IAIN, Salatiga) 

Pertanyaan 
- Mengapa melakukan penelitian ini di kawasan industri tekstil yang jelas 

tercemar? 
Jawaban 
- Penelitian dilakukan di kawasan tersebut karena pada daerah tersebut terdapat 

instalasi pengolahan air limbah, tetapi data terkesan ditutup-tutupi oleh pabrik 
atau industri tekstil disana 

3. Dhira Satwika (UKDW, Yogyakarta) 
Pertanyaan 
- Jarak antar lokasi sumur tidak terlalu jauh tetapi hasil nilai krom total antara 

sungai dan sumur hasilnya sama 
- Metode apa yang dilakukan dalam pengukuran krom total? 
Jawaban 
- Pada awalnya sampel direncanakan diambil pada saat kemarau tetapi pada saat 

penelitian ini berlangsung sudah musim penghujan sehingga dugaan awal 
berbeda dengan hasil yang didapatkan karena air hujan membuat kualitas air 
menjadi lebih baik karena terjadi pengenceran  

- Dengan metode kimiawi 
Saran 
- Untuk penelitian seperti ini metodologi lebih diperhatikan untuk 

memperhitungkan adanya faktor-faktor lain 
 

Nama Pemakalah : William Wijaya, Dhira Satwika, Suhardi Djojoatmojo 
1. Abigayle Jenne (UKSW, Salatiga) 

Pertanyaan 
- Perbedaan permodelan penelitian ini dengan permodelan matematika biasa? 
Jawaban 
- Tidak ada perbedaan, ini hanya pengolahan biasa hanya dengan pengukuran 

permodelan matematika, dari hasil yang mengikuti pola tertentu, permodelan ini 
untuk membangun peramalan hasilnya sehingga mungkin dapat lebih baik 

2. Anggara Mahardika (Kwansei Gakuin Univesity) 
Pertanyaan 
- Jika di lapangan, misalnya pada fosfat. Apa yang menyebabkan terjadinya 

fluktuasi? 
Jawaban 
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- Perbedaan valensi fosfat yang menyebabkan perbedaan kelarutannya dalam air. 
Oksidasi dan reduksi jufa mempengaruhi. 

3. Rully Adi Nugroho (UKSW, Salatiga) 
Pertanyaan  
- Penjelasan grafik BOD pada powerpoint dan model penyajiannya, lalu apa saja 

faktor yang diperhatikan dari pengukuran air lindi? 
Jawaban 
- Aktifitas lain yang belum teramati misalnya laju fotosintesis, pada penelitian ini 

hanya melakukan pengamatan pada pertumbuhan kana (Canna Sp.) selain itu 
agen biologi lain juga belum diperhatikan. 

-  
Nama Pemakalah : Suparti dan Agustina Padmaningrum 

1. Yupi (LIPI Kebun Raya Bogor). 
Pertanyaan 
- Apakah media yang digunakan ini mudah dicari sehingga diteliti? 
- Berapa efektifkah kita menggunakan media alternatif ini? 
Jawaban 
- Lahan pertanian sedikit dan merang juga jarang dijumpai, saya mencoba meneliti 

karna kardus merupakan salah satu limbah dan digunakan juga ampas  tebu 
karena ampas tebu ini hanya dibuang begitu saja dan kedua media ini menjadi 
ramah lingkungan jika dimanfaatkan. 

- Belum ada pengaruh yang signifikan karena belum saya teliti, untuk lebih baik 
nanti saya akan teliti lebih lanjut. 

2. Kas (UKSW) 
Pertanyaan 
- Kontrol atau media pada merang ada atau tidak? 
- Kardus yang mana yang harus digunakan untuk membuatnya dan treatment apa 

yang dilakukan? 
Jawaban:  
- Tidak ada. 
- Kardus box yang besar yang tulisannya harus dihilangkan terlebih dahulu dengan 

cara merendam dan dikelupasi. 
 

Nama Pemakalah: Dhanang P, Windu Merdeka Wati, Arisia Putri S.M 
1. Intan  

Pertanyaan 
- Cara untuk mengkonsumsinya kan dengan diseduh dengan air panas, apakah 

nantinya klorofil yang ada akan berkurang dengan ditambahnya air panas dan 
proses pengeringan? 

Jawaban 
- Tidak, mungkin akan berangsur-angsur hilang tapi dalam kurun waktu yang lama 

karena dari bahan sintetis. 
- Untuk tahan lamanya sendiri belum diteliti , karna saya meneliti hanya sampai 

tahap akhir saja. 
2. Dewi (Mahasiswa UKSW) 

Pertanyaan 
- Perbandingan dapat mempengaruhi atau tidak? 
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- Berapa nilai absorbansinya ? 
Jawaban: 
- Perbandingannya dengan 2 sendok teh dan untuk perbandingan airnya sendiri 

belum di uji. 
- Semakin tinggi suhu nilai absorbansinya menurun sehingga paling tepat pada 

suhu 600C. 
3. Kas (UKSW) 

Pertanyaan 
- Pada proses pengeringannya itu sebelum dicampur atau sesudah dicampur? 
Jawaban 
- Karena rumput laut ini memiliki potensi, dan  dimasukan kedalam vakum 

sehingga didapatkan bubuk. 
 
Nama Pemakalah: Suparti dan Utami Anggriyatno 

1. Yupi(LIPI kebun Raya Bogor). 
Pertanyaan 
- Kira-kira jamur yang dihasilkan ini memiliki perbandingan tidak atau dari segi 

positifnya dengan hasil dari petani yang lain? 
Jawaban: 
- Hal positifnya ada dengan menggunakan plastik 1 kg sedangkan para petani 

menggunakan plastik yang agak besar, dan lebih cepat miseliumnya tumbuh 
memenuhi baclog. Untuk diameter jamurnya sendiri dibandingkan dengan petani 
jamur badan buahnya lebih lebar tetapi sedikit jumlah jamurnya dibandingkan 
dengan petani jamur lainnya.= 
 

Nama Pemakalah : Yupi Isnaini(LIPI Kebun Raya Bogor) 
1. Agustina(UNS) 

Pertanyaan: 
- Mengapa dengan kondisi yang sedikit sporofitnya  malah banyak? 
Jawaban: 
- Awalnya dilihat dari kondisi nutrisi yang dihutan, saat mengkulturkan banyak 

studi literatur dan mencari tau media apa yang dipakai dan yang bagus adalah ¼ 
MS dari ½, ¼. Setelah itu dicari kelebihan dan kekurangan dariunsur haranya. 

2. Intan  
Pertanyaan: 
- Waktu panen yang dihasilkan sampai tumbuh bulu-bulu pada tubuhan paku itu 

berapa lama? 
- Tekstur tanahnya seperti apa? 
Jawaban: 
- Belum tahu, karena belum mencoba menanam di hutan dan yang jelas ini 

tahunan. 
- Untuk tanahnya sendiri agak basah dan ternaungi tidak terlalu pasir tetapi tanah. 

3. Kas (UKSW) 
Pertanyaan: 
- Sejauh mana yang sudah dieksplor ke LIPI? 
Jawaban: 
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- Mencoba penyebaran sporofit secara alami tetapi memang lebih enak dikontrol 
di lab. 
 

Nama Pemakalah: Hafidhah Hasanah, I.G.P. Suryadarma 
1. Agus (UKSW) 

Pertanyaan  
- masalah apa yang dihadapi selama penelitian? 
Jawaban 
- Menuju lokasi belum ada akses jalan, belum mendapat perhatian dari 

pemerintah untuk mengelolah sekolah. 
2. Ita (UKSW) 

Pertanyaan 
- LKPD itu kegiaatannya seperti apa? Berapa lama pengembangannya? 
- Materi apa yang dikembangkan? 
Jawaban 
- LKPD berisi kegiatan aktivitas di luar ruangan dengan memanfaatkan obyek 

wisata Batu Ondo. Pengembangan 1 tahun. Penerapan 1-4 kali dalam satu kelas. 
- Materi Ekosistem biotik abiotic. 

3. Desy (UKSW) 
Pertanyaan 
- Bagaimana cara mengukur berpikir kritis? 
- Potensi lokal apa saja yag termuat di obyek wisata? 
Jawaban  
- Pretest, posttest, jenis soal pilihan gandaa 10 soal beralasan 
- Indikator dari mengobservasi jenis-jenis biota dana biota yang ada disana. 

 
Nama Pemakalah: Laras Auliantika  Hapsari, I.G.P. Suryadarma 

1. Desy (UKSW) 
Pertanyaan: 
- Apa batasan dari kearifan lokal?Apa saja kearifan lokal yang ada di Dieng? 
Jawaban: 
- Pola perilaku yang ada di lingkungan. Dieng merupakan dataran tinggi yang 

kebanyakan bertani. Teknik bertani agroforestry, tanaman yang dibudidayakan 
kentang dan karika. Petani memanfaatkan kotoran ternak yang dijadikan pupuk 
dan sisa sisa dari tumbuhan yang digunakan bahan pakan ternak. 
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