


Salah satu aktivitas yang menjadi jiwa dari Perguruan Tinggi adalah riset. Dengan adanya riset
yang kontinyu dan terarah, pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan serta
pemanfaatannya bagi peningkatan kualitas kehidupan dapat secara simultan dilaksanakan. Oleh
karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap pendidikan dan kualitas
kehidupan manusia, civitas akademi Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya
Wacana (FPB UKSW) tetap teguh berjalan melaksanakan riset yang diharapkan bermanfaat
bagi banyak pihak.

Riset-riset yang telah dilaksanakan tersebut dapat bermanfaat hanya apabila dikomunikasikan
kepada pihak-pihak yang relevan dan membutuhkannya. Setiap tahunnya FPB UKSW
mengakomodasi hal ini dengan menyediakan platform Konser Karya Ilmiah (KKI): suatu forum
diseminasi hasil-hasil riset yang bersumber dari dana publik. Forum ini tidak saja merupakan
wadah komunikasi ilmiah tetapi juga bentuk tanggung jawab ilmuwan untuk secara terbuka
membagikan hasil penemuannya yang terlaksana berkat kepercayaan dan dukungan masyarakat.
Di dalam KKI tahun 2015 kali ini, terdapat 13 karya ilmiah yang telah disampaikan baik oleh
sivitas akademi UKSW maupun non UKSW. Karya ilmiah ini mencakup disiplin ilmu yang
berbeda-beda tetapi dengan satu tujuan yang telah disebutkan di awal.

Prosiding ini diterbitkan sebagai bentuk nyata kumpulan hasil penemuan yang telah dilaksanakan
dan disampaikan para peneliti tersebut di dalam forum KKI 2015. Prosiding sebagai bentuk
publikasi tertulis diharapkan akan menjadi salah satu sumber pengetahuan akurat bagi pihak-
pihak yang akan menggunakannya di masa yang akan datang. Dengan tujuan mulia tersebut,
kami berusaha sebaik mungkin untuk menghasilkan prosiding yang readable dan useable. Namun
demikian, tak ada gading yang tak retak sehingga prosiding ini pun tidak luput dari kekurangan.
Saran dari pembaca diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas pekerjaan di masa yang
akan datang. Semoga prosiding ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca!

Salatiga, 01 Juli 2015

Salam,

Dina Banjarnahor
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Adaptasi Morfologi Wedelia Trilobata L. pada Kondisi Penggenangan (Endang Saptiningsih, dkk)

ADAPTASI MORFOLOGI Wedelia trilobata L.

PADA KONDISI PENGGENANGAN

ABSTRACT

W. trilobata is an invasive plant in the wetlands. Its invasion in wetlands showed that
plant could adapt to various conditions of flooding. The aim of this research was to
determine the morphological adaptations of W. trilobata under different flooding types.
Morphological adaptations of W. trilobata to different flooding types were measured.
These consisted of the density of hypertrophied lenticels and the length of adventitious
root and stolon. Different types of flooding resulted in differences of the pattern of
morphological adaptations. The development of hypertrophied lenticels occurred in
waterlogged and partial submergence types. Adventitious root developed in partial
submergence condition. The formation of hypertrophied lenticels and adventitious roots
were then followed by the increased length of stolon for 30-days duration of flooding.
W. trilobata limited the formation of hypertrophied lenticels as well as the growth of
adventitious root and stolon in complete submergence flooding type.
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PENDAHULUAN

Wedelia trilobata (L.) Hitch adalah species
tumbuhan dari Familia Asteraceae yang berasal
dari Amerika tropis (Thaman, 1999; Rahman,
2013). Tumbuhan ini merupakan herba
perennial, dikenal sebagai tumbuhan klonal
dengan stolon yang tersusun oleh nodus dan
nodus dapat tumbuh menjadi ramet (Eckert,
1999; Thaman, 1999;  Si et al., 2014). Lowe
et al. (2004) melaporkan bahwa W. trilobata
adalah salah satu dari 100 species invasif
terburuk di dunia. Sebagai species invasif, W.
trilobata memperlihatkan penyebaran dan
pertumbuhan vegetatif tinggi dan mampu
beradaptasi pada berbagai kondisi lingkungan

(Thaman, 1999). Hal tersebut menjadikan W.
trilobata  mendominasi berbagai habitat seperti
habitat di daerah: pesisir pantai, areal pertanian,
perkebunan, kawasan mangrove, tanah berawa
dan daerah tepi aliran sungai (Liebregts, 2001;
Josekutty et al., 2002; Space et al., 2004;
Thaman et al., 2005; Englberger, 2009).

Invasi W. trilobata menimbulkan kerusakan
ekosistem dan menurunkan biodiversitas
tanaman asli (Nayanakantha, 2007; Hui dan
Shuangtao, 2012; Macanawai et al., 2013).
W. trilobata telah menginvasi daerah Fiji
(Thaman, 1999), Pulau Chrismast (PIER, 2010),
Cina Selatan (Wang et al., 2012), Queensland
(Batianoff dan Franks, 1997), Micronesia




