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Myrmecodia pendens Merr. & L.M.Perry (Rubiaceae) is one of the ant plants, having a unique
stem resembles a tuber. Morphology of the tuber is closely related to anatomical structure of
stem differentiation with the cavities pattern. This study aimed to determine the development
of M. pendens stem cells during the differentiation process, observe the anatomical structure
of tubers, and its cavities pattern. The anatomical slides of the stem differentiation from five
early phases were made by the paraffin method. The results showed that differentiation
occurs in the cortical parenchyma near the bundle vessels and the parenchyma cells turned
into phellogen cells. The activity of these phellogen cells causes the lysis of M. pendens stem
cells then form cavities, the cells differentiate, and the stem swelling into tubers. The cavity
pattern of M. pendens with habitat in the mountainous is a cavity formed from the basal part
of the tuber with one opening then extends to the shoot area and branches to form a
chamber. M. pendens stem cells from outside to inside as follows: phellem, phellogen,
phelloderm, inner surface cells of the cavity in the form of phellem in the first cavity, and wart
cells in the branching chambers. This research needs to continue related to the anatomical
pattern of the formation of the second cavity and so on, as well as the influence of ant
interactions on the form of differentiation of M. pendens stem.
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Abstrak
Myrmecodia pendens Merr. & L.M.Perry (Rubiaceae) merupakan salah satu tumbuhan sarang
semut yang mempunyai morfologi batang yang unik seperti umbi. Morfologi umbi berkaitan
erat dengan struktur anatomi batang yang berdiferensiasi dengan pola rongganya. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan sel-sel batang M. pendens selama proses
diferensiasi dan mengamati struktur anatomi umbi beserta pola rongganya. Slide anatomi sel
umbi dari lima fase perkembangan awal diferensiasi batang M. pendens dibuat dengan
metode parafin. Hasil penelitian menunjukkan adanya diferensiasi yang terjadi pada parenkim
korteks dekat berkas pembuluh dan sel-sel parenkim berubah menjadi sel-sel felogen.
Aktivitas sel-sel felogen menyebabkan sel-sel penyusun batang M. pendens lisis lalu
membentuk rongga, sel-selnya berdiferensiasi, dan terjadi pembesaran organ menjadi umbi.
Pola rongga M. pendens dengan habitat di dataran tinggi yaitu rongga terbentuk dari bagian
basal umbi dengan satu lubang pembukaan, kemudian meluas hingga ke arah pucuk dan
bercabang membentuk ruang rongga. Sel-sel penyusun batang M. pendens dari luar ke dalam
yaitu felem, felogen, feloderm, sel permukaan dalam rongga berupa felem pada rongga
pertama, dan sel-sel kutil pada percabangan ruang rongga. Penelitian ini dapat dilanjutkan
terkait pola anatomi pembentukan rongga kedua dan seterusnya serta pengaruh interaksi
semut terhadap diferensiasi batang M. pendens.
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PENDAHULUAN
Struktur
anatomi
tumbuhan
memberikan
pemahaman mendasar mengenai biologi jenis tumbuhan
yang dikendalikan secara genetik dan responsnya
terhadap lingkungan (Johri 1988; Campbell et al. 2003).
Penampakan dari morfologi, fisiologi, dan filogeni suatu
jenis tumbuhan dapat dijelaskan melalui pengetahuan
terhadap struktur anatomi sel dan jaringan (Yeung 1998).
Salah satu pengetahuan struktur anatomi sel dan jaringan
pada tumbuhan adalah proses perkembangan bagian
tumbuhan yang mengalami diferensiasi organ-organnya,
misalnya diferensiasi batang menjadi umbi yang terjadi
pada tumbuhan sarang semut. Salah satu marga yang
dikenal sebagai tumbuhan sarang semut adalah
Myrmecodia Jack. Marga ini memiliki asosiasi dengan
semut, diantaranya dengan semut Iridomyrmex cordatus
(Beccari 1885; Huxley & Jebb 1993; Subroto & Saputro
2006).
Marga Myrmecodia merupakan anggota suku
Rubiaceae yang terdiri atas 26 jenis dan tersebar di
Malaysia, Thailand, Indonesia (Sumatra, Kalimantan, Jawa,
Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua), Vietnam,
Filipina, Papua New Guinea, Australia (Queensland),
Kepulauan Bismarck, dan Kepulauan Solomon (Huxley &
Jebb 1993; Govaerts 2003). Pada umumnya Myrmecodia
ditemukan hidup sebagai epifit pada pohon cemara
gunung (Casuarina papuana S. Moore), kayu putih
(Melaleuca leucadendra (L.) L.), kaha (Castanopsis
acuminatissima (Blume) A.DC.) dan beech (Nothofagus
sp.) (Huxley & Jebb 1993; Huxley 1978; Shea et al. 2012;
Nugroho et al. 2019). Marga ini dapat ditemukan mulai
dari daerah pesisir pantai hingga ketinggian 2.400 m dpl.
(Huxley & Jebb 1993; Subroto & Saputro 2006).
Penamaan marga Myrmecodia dipublikasikan oleh
William Jack pada tahun 1823. Tumbuhan ini sebelumnya
dilaporkan oleh Georg Rumphius (1750) sebagai
tumbuhan yang tumbuh spontan dari sarang semut hitam
maupun semut merah (Huxley 1993). Batang Myrmecodia
yang unik telah menarik minat para peneliti untuk
mengungkap morfologi dan anatominya seperti Caruel
(1872), Forbes (1880), Treub (1883, 1888), Beccari (1885),
Lam (1924), dan Huxley (1978). Menurut Carlquist (1975)
dan Noorman & Puff (1983), Myrmecodia memiliki
diferensiasi batang berupa umbi berkayu, di mana
diferensiasi ini terjadi karena adanya aktivitas
perkembangan pembuluh xylem. Selanjutnya Treub
(1883, 1888) dan Huxley (1978) menambahkan bahwa
diferensiasi tersebut menyebabkan batang membengkak
hingga diameter 30‒150 cm dan membentuk rongga.
Menurut Caruel (1872), hipokotil Myrmecodia akan
membengkak jika digigit semut yang bersimbiosis dengan
batang. Pendapat berbeda dilaporkan oleh Treub (1888)
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yang menyatakan bahwa hipokotil pada Myrmecodia cf.
tuberosa akan tetap berkembang, walau tanpa kehadiran
semut. Hipokotil tersebut berdiferensiasi menjadi felogen
yang menghasilkan rongga dan pembengkakan batang.
Hal senada juga disampaikan oleh Huxley (1978), di mana
diferensiasi pada batang terjadi pada sel-sel parenkim
yang berganti menjadi sel-sel felogen dengan penebalan
suberin di dinding selnya. Myrmecodia yang tumbuh pada
dataran rendah hingga ketinggian 1.800 m dpl. memiliki
rongga yang berdiferensiasi menjadi ruangan-ruangan
(chamber) dengan bentuk dan lapisan permukaan rongga
yang beragam, sedangkan yang tumbuh di atas 1.800 m
dpl. tidak menunjukkan perkembangan diferensiasi
rongga yang kompleks.
Myrmecodia pendens Merr. & L.M.Perry (ant-fed
plants/sarang semut) merupakan jenis yang paling banyak
ditemukan di Indonesia, terutama di daerah pegunungan
Papua pada ketinggian sekitar 1.200–1.700 m dpl. (Huxley
& Jebb 1993), bahkan di Papua New Guinea ditemukan
hingga pada ketinggian 2.361 m dpl. (Derrick 2014). Jenis
ini memiliki daun yang tidak berbulu seperti halnya pada
tumbuhan sarang semut dari marga Hydnophytum.
Perbedaan morfologi yang mencolok dibandingkan
dengan jenis Myrmecodia lainnya adalah batang tidak
bercabang, internodus jelas, berduri simpel pada batang
dan umbi (Huxley & Jebb 1993). Selain itu, jenis ini juga
memiliki morfologi unik pada umbi yakni berduri,
membengkak dan berongga yang diduga berkaitan erat
dengan struktur anatomi batang yang berdiferensiasi
dengan pola rongganya.
Menurut Huxley & Jebb (1991, 1993) M. pendens
memiliki karakter morfologi sebagai berikut: umbi
berbentuk silinder yang berubah ukuran dan bentuk saat
dewasa (pendent), ukuran 17x6 cm, warna cokelat tua,
mengkilat, punggung umbi bergaris putih di ujung,
berongga halus (chamber smooth), melintang rata atau
tidak bercabang, daging berwarna cokelat saat dipotong.
Duri (spina) terletak di punggung bukit umbi, berbentuk
simpel, lurus, kaku, meruncing halus, berwarna cokelat
pucat dengan panjang sekitar 0,5‒0,8 cm, bahkan hingga
1,5 cm. Batang umumnya soliter, lurus, tidak bercabang
(17x1,7 cm). Daun mengelompok di puncak batang,
lamina 13x2,5‒28x5 cm, bahkan lebar helaian daun bisa
mencapai 7 cm, berwarna hijau muda hingga hijau tua,
mengkilap di atas, ujung daun meruncing, tangkai daun
berukuran 0,5‒3 cm, dan panjang daun penumpu 1‒2 cm
berwarna putih. Bunga majemuk (inflorescence), 4
merous, kelopak 0,7‒1 mm, corolla putih, kepala sari di
puncak tabung, filamen 1‒2,5 mm, serbuk sari 2-porate,
2-vesiculate dan stigma di atas kepala sari dengan jumlah
4 lobus. Buah berbatu (pyrene) berwarna jingga.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses
perkembangan sel-sel batang M. pendens selama proses
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diferensiasinya dan mengamati struktur anatomi umbi
dengan pola rongganya. Hasil penelitian ini diharapkan
menjadi salah satu pendukung dalam memahami
pembatasan konsep takson dalam Myrmecodia dan
menambah pemahaman mengenai diferensiasi yang
terjadi pada batang berkayu tumbuhan epifit atau herba
anggota suku Rubiaceae.

BAHAN DAN METODE
Lokasi dan waktu
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Struktur
dan Perkembangan Tumbuhan, Fakultas Biologi,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sampel umbi
tumbuhan M. pendens (lima umbi) diperoleh dari hutan di

a

area pegunungan Distrik Ilaga Kabupaten Puncak, Provinsi
Papua dengan ketinggian 2.830 m dpl, pada bulan
Oktober 2015. Pembuatan preparat penampang umbi dan
pengamatan histologi dilakukan pada bulan November
2015 – Maret 2016.
Bahan dan alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa
umbi batang M. pendens pada lima fase perkembangan.
Diameter umbi pada fase kesatu 0,65 cm, fase kedua 0,95
cm, fase ketiga 1,00 cm, fase keempat 1,70 cm, dan fase
kelima 2,15 cm (Gambar 1). Pengamatan preparat
menggunakan mikroskop digital dengan aplikasi Optilab
dan Image Raster 3.0.

b

d
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c

e

Gambar 1. Myrmecodia pendens dengan lima fase perkembangan diferensiasi batang: (a) fase 1, (b) fase 2, (c) fase 3,
(d) fase 4, dan (e) fase 5

Tahapan pelaksanaan/rancangan penelitian
Pada masing-masing fase perkembangan batang
(lima fase) dibuat slide preparat irisan membujur dan
irisan melintang dengan jumlah ulangan setiap fase

sebanyak lima ulangan. Preparat mikroskopis anatomi
dibuat dengan menggunakan metode penyelubungan
parafin dengan pewarnaan dua kali menggunakan
safranin dan pada preparat umbi fase terakhir
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ditambahkan pewarna fast green (Johansen 1940; Sutikno
2014).
Tahapan
pembuatan
preparat
dengan
penyelubungan parafin secara berturut-turut yaitu:
fiksasi,
pencucian
dan
pewarnaan,
dehidrasi,
dealkoholisasi, infiltrasi, pembuatan blok, pengirisan
sampel dan mounting, pewarnaan, dan penutupan
preparat. Tahap fiksasi sampel dilakukan selama 24 jam
dengan larutan FAA (formalin, asam asetat, dan alkohol
70%) dengan perbandingan 5:5:90. Sampel dicuci dengan
alkohol 70% selama 30 menit dan diwarnai dengan
safranin 1% dalam alkohol 70%. Tahap dehidrasi berturutturut menggunakan alkohol 70%, 80%, 95%, dan 100%
sebanyak dua kali, masing-masing selama 30 menit.
Dealkoholisasi menggunakan campuran alkohol:xillol
dengan perbandingan 3:1, 1:1, 1:3, dan larutan xilol dua
kali pencucian dengan masing-masing pencucian
dilakukan selama 30 menit. Pencucian sampel dilakukan
dengan campuran xilol:parafin (1:9) pada suhu 57°C
selama 24 jam. Infiltrasi parafin murni dilakukan pada
suhu 57°C selama 24 jam. Penyelubungan parafin
dilakukan dengan memasukkan sampel dalam wadah
kotak kertas berisi cairan parafin, kemudian blok parafin
didinginkan selama 24 jam. Pengirisan sampel dilakukan
dengan menggunakan mikrotom putar yang diatur pada
ketebalan 6‒12 µm. Mounting irisan pita sampel pada
gelas benda yang berisi campuran gliserin, albumin, dan
air, lalu dipanaskan pada hot plate 45˚C. Pewarnaan irisan
preparat menggunakan pewarna safranin 1% dalam
alkohol 70%.
Tahap pewarnaan adalah sebagai berikut: larutan
xilol dua kali, kemudian alkohol:xilol (dengan
perbandingan 1:3, 1:1, 3:1), lalu alkohol 100% (dua kali),
dan pada alkohol 95%, 80%, 70% (masing-masing selama
3 menit), dan perendaman dalam safranin selama 1 jam.
Tahapan dehidrasi preparat dilakukan lagi, kemudian
direndam dalam xilol selama 24 jam. Preparat selanjutnya
ditutup dengan gelas penutup yang diberi balsem Kanada.
Analisis data
Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.
Penyajian data dalam bentuk gambar seri.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Anatomi umbi Myrmecodia pendens
Diferensiasi selular batang tumbuhan Rubiaceae
yang berperawakan pohon selain membentuk pola umum
kayu dikotil, beberapa jenis diantaranya mengalami
diferensiasi misalnya pada Sarcopygme Setch. &
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Christopherson,
Rubia
L.,
Anthospermum
L.,
Hydnophytum Jack. dan Myrmecodia Jack. (Noorman &
Puff 1983). Aktivitas perkembangan pembuluh xilem pada
batang tumbuhan herba Rubiaceae yang menyebabkan
terjadinya anomali struktur kayu, antara lain tidak
terdapat garis jari-jari dan perbedaan susunan sel pada
jari-jari uniseriate (Carlquist 1975). Diferensiasi sel-sel
yang melibatkan aktivitas xilem dan pembentukan kayu
juga terjadi pada perkembangan sel-sel batang dari M.
pendens, sehingga membentuk umbi kayu berongga yang
menghasilkan struktur anatomi sel-sel umbi yaitu (dari
luar ke dalam) felem, feloderm, dan rongga. Pada rongga
tersebut terdapat lapisan berupa kutil dan sel-sel felem
pada permukaan dindingnya (Gambar 2a,c).
Perbandingan anatomi batang tumbuhan dikotil
dengan umbi pada M. pendens dan M. tuberosa terletak
pada pertumbuhan lapisan dermal, korteks, dan stele
(Tabel 1), di mana sel-sel penyusun umbi didominasi oleh
sel-sel felem, feloderm, dan rongga-rongga di bagian
stele. Myrmecodia pendens dibandingkan dengan kerabat
dekatnya M. tuberosa terdapat perbedaan pada pola
rongga di stele, sedangkan sel-sel penyusun umbi pada
umumnya sama. Rongga pertama pada M. tuberosa yang
berbentuk kait tidak berubah seiring perkembangannya,
sedangkan pada M. pendens rongga pertama berubah
bentuk dikarenakan aktivitas pelebaran rongga ke arah
pucuk.
Diferensiasi batang Myrmecodia pendens
Diferensiasi batang M. pendens menjadi umbi
(tuber) bermula dari sel-sel parenkim di lapisan tepi luar
korteks area pucuk (inisiasi periderm), yang mengalami
modifikasi menjadi sel-sel felogen. Sel-sel felogen
tersebut akan membelah ke arah luar menghasilkan selsel gabus (felem) serta membelah ke arah dalam
menghasilkan sel-sel parenkim gabus (feloderm). Pada
saat terjadinya pembentukan rongga susunan sel-sel umbi
(dari luar ke dalam) adalah sebagai berikut: felem,
feloderm, titik-titik penebalan, parenkim berukuran
sedang, titik-titik penebalan, parenkim berukuran besar
yang mulai mereduksi, dan rongga (Gambar 2a).
Selanjutnya, sel-sel felem mengalami penebalan lapisan
gabus suberin di dinding selnya (Gambar 2b), sedangkan
sel-sel feloderm bersifat parenkimatis, tidak mengalami
penebalan suberin, tetapi memiliki dinding selulosa, aktif
melakukan fotosintesis, dan merupakan sel hidup (Huxley
1978; Crang et al. 2018). Suberin merupakan
makromolekul lipofilik (larut lemak) yang memberikan
perlindungan pada perubahan iklim, termasuk
mengontrol air (Graca 2015).
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Tabel 1. Perbandingan anatomi antara batang tumbuhan dikotil dengan umbi Myrmecodia tuberosa dan M. pendens
Karakter

Lapisan
Dermal

Tumbuhan Dikotil
M. tuberosa
(Lulai & Freeman 2001; Crang et
(Treub 1883;
al. 2018; Mishra et al. 2018)
Huxley 1978)
Pertumbuhan primer:
Sel-sel felogen
Sel-sel epidermis (lapisan tunggal
sel-sel tanpa ruang antar sel)
Pertumbuhan sekunder:
Kulit kayu (periderm/sel-sel
gabus, dan lignin); floem
sekunder yang paling luar,
menua dan mengelupas

Korteks

Pertumbuhan primer:
Sel-sel parenkim korteks;
sklerenkima (sel-sel serat:
dinding sekunder tebal dengan
lignin, biasanya tanpa protoplas,
sel mati untuk penyokong)

Sel-sel felogen silindris dan sel-sel
parenkim korteks (sel-sel isodiametris)

M. pendens

Sel-sel felem dan
duri/spina sejati
(gabus dan kambium
gabus); penebalan gabus
suberin; sel prismatik
polygonal; sel-sel
kemudian mati
membentuk lapisan
perlindungan.
Sel-sel feloderm
(felogen/parenkim gabus);
parenkimatis; tanpa
penebalan suberin

Pertumbuhan sekunder:
Floem sekunder; kambium
vaskuler; parenkim
Stele

Pertumbuhan primer:
Berkas pembuluh floem dan
xylem; empulur (sel-sel
parenkim, sel-sel tanpa dinding
sekunder, vakuola di tengah
berukuran besar)

Rongga disekat dinding berupa sel-sel
Rongga disekat dinding
parenkim dan sel-sel felem di permukaan berupa sel-sel parenkim
(sel-sel dengan suberin dan kutil)
dan sel-sel felem di
permukaan (sel-sel
Kutil: sel-sel kaya sitoplasma tanpa
dengan suberin dan kutil)
penebalan suberin yang diproduksi oleh
felogen.
Kutil: sel-sel feloid/ sel-sel
Pertumbuhan sekunder:
felem tanpa penebalan
Sapwood (sel-sel parenkim,
Rongga pertama:
suberin; kumpulan sel
floem sekunder)
Posisi: dangkal dekat permukaan bawah membentuk struktur
Zona transisi (sel-sel parenkim
umbi; Bentuk: seperti kait (bentuk tidak
piramida.
tanpa pati)
berubah); Pembukaan rongga: di dasar
Heartwood (sel-sel mati, trakeid, umbi dekat akar; Karakter lapisan
Rongga pertama:
xylem sekunder)
permukaan rongga: sel-sel felem dan
Posisi: basal umbi meluas
sedikit kutil.
dan bercabang ke dalam
umbi hingga mencapai
Rongga kedua:
area pucuk;
Posisi: meluas hingga ke dalam umbi;
Bentuk: tidak beraturan;
Bentuk: tidak beraturan; Pembukaan
Pembukaan rongga: ada, 1
rongga: 2-3 pada dasar umbi; Karakter
di dasar umbi dekat akar
lapisan permukaan rongga: dinding lebih (diameter = 547,0 µm);
pucat, dilapisi banyak kutil.
Karakter lapisan
permukaan rongga:
Rongga ketiga:
rongga pertama dari
Posisi: meluas hingga ke dalam umbi;
pembukaan rongga
Bentuk: rongga bercabang menghasilkan dilapisi sel-sel felem;
bilik (chamber); Pembukaan rongga:
percabangan rongga
beberapa di dasar umbi; Karakter lapisan dilapisi kutil.
permukaan rongga: dinding dilapisi kutil;
bilik lebih pucat dinding halus (bukan
Rongga kedua dan
dilapisi felem atau kutil).
seterusnya tidak teramati
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Sel-sel felogen felem pada umumnya berbentuk
prismatik poligonal dan tersusun memanjang secara
tangensial. Namun ada juga sel felogen yang arah
pemanjangannya tidak beraturan yaitu secara vertikal dan
radial (Evert 2006). Sel-sel felem selanjutnya akan mati
dan meninggalkan lapisan gabus (Lulai & Freeman 2001),
Sedangkan sel-sel feloderm tersusun memanjang secara
tangensial seperti halnya sel-sel felogen felem, namun
ukurannya lebih besar seperti parenkim korteks (Crang et
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al. 2018) (Gambar 2a,c). Sel-sel felem pada rongga ada
juga yang membentuk struktur kutil, namun sel-selnya
tanpa penebalan suberin dan berbentuk seperti piramida
(Huxley 1978). Pada lapisan terluar umbi M. pendens yang
didominasi oleh sel-sel felem, juga menghasilkan duri
sejati yang berfungsi untuk melindunginya dari herbivora
dan kehilangan air yang berlebih, serta sebagai jalur
berpindah semut antar perbungaan (Huxley 1978;
Tjitrosoepomo 1997).

(a)

(b)

(c)

(d)

Keterangan: Fm = Felem, Fd = Feloderm, + = Titik-titik penebalan, P = Parenkim, R = Rongga, Br = Bakal rongga, Kt = Kutil, FmP = Sel
Felem berbentuk polygonal, FmM = Sel Felem berbentuk memanjang, Sb = Suberin, Su = Sel ujung kutil.

Gambar 2. Sel-sel penyusun umbi Myrmecodia pendens. (a) sel-sel penyusun umbi yang sedang membentuk rongga, (b)
sel-sel felem, (c) sel-sel penyusun dinding ruang rongga, (d) kutil

Sel-sel felogen yang muncul dari area korteks
(Gambar 3a-c), secara bertahap mulai mengitari batang
mulai dari bagian pucuk ke arah akar. Inisiasi periderm
yang menjadi titik awal perkembangan sel-sel felogen
tampak muncul di area korteks yang terdapat berkas
pembuluh (Gambar 3b). Tahap inisiasi ini sesuai dengan
pernyataan Treub (1883) bahwa felogen silinder
terbentuk di parenkim korteks dekat berkas pembuluh.
Pada lapisan terluar batang, sel-sel epidermis akan
tergantikan dengan sel-sel felem (Gambar 3b-c). Sel-sel
felogen juga berkembang ke bagian dalam stele, di mana
terdapat berkas pembuluh hingga memotong berkas
pembuluh tersebut (Gambar 3c).

Pada fase kedua umbi (Gambar 4a), terjadi reduksi
sel-sel parenkim di korteks. Reduksi tersebut
menyebabkan adanya rongga-rongga di dalam umbi, dan
terjadi selama fase kedua hingga fase kelima (Gambar 4be). Aktivitas sel-sel felogen pada parenkim batang bisa
terlihat seperti titik-titik penebalan yang berfungsi untuk
melindungi sel-sel yang masih hidup agar tidak kehilangan
air atau rusak karena paparan lingkungan luar (Crang et
al. 2018). Aktivitas pembelahan sel-sel felogen di dalam
batang kemudian akan menghasilkan pembesaran organ
batang menjadi umbi dan pembentukan rongga (Gambar
4e).
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(b)

(a)

(c)

Keterangan : P = Pucuk, A = Akar, R = Rongga, Ip = Inisiasi periderm, Fm = Felem, Bp = Berkas pembuluh, F = Felogen

Gambar 3. Perkembangan diferensiasi batang Myrmecodia pendens fase pertama. (a) penampang membujur batang
dengan satu rongga, (b) inisiasi periderm di area berkas pembuluh di korteks, (c) sel-sel felem (Fm) di lapisan
luar umbi, dan berkas pembuluh yang terpotong.

Rongga umbi Myrmecodia pendens
Proses pembentukan rongga mula-mula terjadi di
bagian basal dekat akar membentuk rongga pertama, dan
semakin memanjang ke bagian pucuk. Rongga akan
terbentuk terlebih dahulu di dalam umbi, barulah
menyatu pada lubang pembukaan rongga di bagian basal
dekat akar. Pembukaan rongga terbentuk karena
perkembangan sel-sel felem yang mengitari lapisan luar
batang di bagian akar. Sel-sel felem tersebut kemudian
masuk dan melapisi dinding permukaan rongga pertama.
Pembukaan rongga yang teramati memiliki diameter
terbesar berukuran 547 µm dengan permukaan
bergelombang.
Rongga umbi M. pendens yang terbentuk pada
lapisan permukaan dalam rongga pertama, yang
berhadapan langsung dengan lubang pembukaannya,
dilapisi oleh sel-sel felem. Percabangan rongga yang lebih
dalam, dilapisi oleh struktur seperti kutil di permukaan
dindingnya. Menurut Treub (1888), rongga yang dilapisi
struktur seperti kutil tersebut merupakan ruang rongga,

atau percabangan dari rongga pertama. Pola rongga pada
M. pendens berbeda dengan rongga M. tuberosa
(spesimen dari Jawa) yang diteliti oleh Treub (1888) serta
M. cf. tuberosa oleh Huxley (1978). Pada M. pendens
rongga pertama langsung meluas dan bercabang. Rongga
pertama M. tuberosa (Huxley 1978) baik bentuk dan
ukurannya, tidak berkembang, tetapi pada rongga kedua
dan rongga selanjutnya berkembang dan terjadi perluasan
ke arah pucuk dan bercabang, menghasilkan ruang-ruang
di mana pada permukaannya dilapisi oleh felem dan kutil,
serta sebagiannya berdinding halus.
Perbedaan pola pembentukan rongga yang terjadi
pada marga Myrmecodia telah dilaporkan oleh Huxley
(1978), bahwa jenis-jenis yang tumbuh di dataran tinggi
(2.000–2.260 m dpl.) akan menghasilkan pola rongga yang
lebih sederhana dibandingkan di dataran rendah (0–600
m dpl.), dengan perbandingan antara rongga dan lapisan
jaringan adalah 1:0,4–1:0,8 (dataran tinggi) dan 1:4–1:2,5
(dataran rendah). Pernyataan tersebut sesuai dengan
hasil penelitian ini dengan spesimen M. pendens dari
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dataran tinggi. Perkembangan rongga pertama pada umbi
fase kelima dengan ukuran umbi yang masih relatif kecil
(diameter 2,15 cm) menunjukkan rongga yang terbentuk
sudah meluas hingga ke arah pucuk (Gambar 4).

(a)

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diasumsikan bahwa
pada umbi dewasa akan menghasilkan rongga-rongga
yang lebih luas lagi.

(d)

(b)

(e)
Keterangan : ↑P = Pucuk, ↓A = Akar, R = Rongga
(R1 = Rongga 1, R2 = Rongga 2),
PR = Pembukaan Rongga, Fm = Felem,
KR = Ruang Rongga, Kt = Kutil, p = Parenkim,
Ssm = Sel-sel yang mereduksi, + = Titik-titik
penebalan felem, Sp = Duri

(c)
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Gambar 4. Tahapan diferensiasi batang Myrmecodia
pendens. (a,b) fase kedua, (c) fase ketiga,
(d) fase keempat, (e) fase kelima.
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Rongga-rongga pada umbi M. pendens yang
terbentuk memiliki dua karakter yaitu, rongga pertama
dengan dinding bergelombang dilapisi oleh sel-sel felem
serta ruang rongga dilapisi oleh kutil tanpa penebalan
suberin.
Rongga
dengan
lapisan
permukaan
bergelombang, dilapisi oleh felem dan kutil merupakan
bentuk evolusioner dari Myrmecodia, yang berfungsi
untuk mengontrol ketersediaan air dan serapan oksigen di
bagian akar (Treub 1888; Spanner 1938; Huxley 1978;
Fahn 1982). Lapisan permukaan rongga pertama berupa
sel-sel felem, bersifat lipofilik/hidrofobik dengan kontur
permukaan
bergelombang.
Kontur
permukaan
bergelombang memberikan luas permukaan yang
memungkinkan untuk menampung lebih banyak air,
namun tetap menjaga air tidak langsung diserap. Air yang
ditampung kemudian akan diserap oleh sel-sel kutil di
ruang rongga. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Miehe
(1911) bahwa Myrmecodia akan menampung air di
rongganya dan hanya rongga dengan kutil yang dapat
menyerap air ataupun nutrisi.
Ruang-rongga pada fase kelima di bagian depan
ujung kutil, terdapat kumpulan berkas-berkas (memiliki
warna lebih merah kehitaman) yang diduga merupakan
tumpukan debris dari sisa sel-sel mati (Gambar 5).
Penampang melintang umbi M. pendens fase kelima

(a)

(Gambar 5a) dilakukan pewarnaan menggunakan safranin
(merah), sesuai dengan pernyataan Johansen (1940)
bahwa safranin mewarnai nukleus, kromosom, kutin,
lignin, dan lapisan gabus. Sel-sel kutil tampak terwarnai
merah hanya di sekeliling sel, tidak terwarnai penuh
keseluruhannya, dan tersusun pipih rapat. Lapisan sel-sel
kutil terlihat jelas pada penampang membujur lapisan
permukaan rongga dengan pewarna safranin dan fast
green, dan merupakan sel hidup yang masih aktif
melakukan pembelahan sel. Hal in dapat dilihat dari
warna merah pada inti selnya (Gambar 5b). Sel-sel kutil
biasanya bersih dan tanpa penebalan suberin (Huxley
1978), sehingga kumpulan berkas-berkas yang berwarna
merah gelap sepertinya bukan bagian dari kutil. Kumpulan
berkas-berkas tersebut kemungkinan merupakan lapisan
gabus/suberin dari sel-sel felem yang terlepas dan juga
protein/asam nukleat sel-sel mati yang lisis selama
perkembangan rongga, yang kemudian menyerap
pewarna safranin lebih pekat. Kumpulan berkas debris
terlihat sama dengan warna sel-sel felem di dinding
permukaan rongga pertama (Gambar 5c-d), sehingga
cukup menambah dugaan bahwa debris tersebut mungkin
salah satunya adalah lapisan gabus felem. Untuk
mengetahui kebenaran asumsi tersebut maka diperlukan
penelitian lanjutan.

(b)

(c)

Keterangan : Kt = Kutil, Db = Debris/sisa sel-sel mati,

Fm = Sel-sel felem, R = Rongga,
PR = Pembukaan rongga, KR = Ruang rongga.

(d)

Gambar 5. Sel-sel lapisan permukaan dalam rongga umbi Myrmecodia
pendens fase kelima;
(a) penampang melintang dinding rongga;
(b) penampang membujur sel-sel kutil;
(c) penampang membujur sel-sel felem;
(d) rongga pertama dan ruang/kamar rongga

Pembentukan rongga M. pendens dan adanya
debris di dalam rongga tersebut dapat memberikan
sedikit pemahaman mengenai dugaan peranan utama
semut dalam pembentukan rongga pada tumbuhan

sarang semut. Hasil penelitian diferensiasi batang M.
pendens menjadi umbi berongga pada fase
perkembangan kesatu hingga kelima terjadi tanpa adanya
peranan semut. Jika dilihat dari pembukaan rongga yang
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berukuran 547 µm (Gambar 5d), semut terkecil
(Iridomyrmex cordatus) dengan ukuran sekitar 2 mm tidak
akan mampu masuk ke dalam rongga tersebut.
Diferensiasi M. pendens terekspresi secara genetik pada
sel-sel penyusun batangnya, yang diawali dari aktivitas
sel-sel felogen di berkas pembuluh dekat korteks,
sehingga membentuk umbi berkayu dengan ronggarongga di dalamnya.

KESIMPULAN DAN SARAN
Batang M. pendens berdiferensiasi membentuk
umbi berkayu yang berongga. Sel-sel penyusun umbi dari
luar ke dalam terdiri atas felem, felogen, feloderm, dan
rongga dengan sel-sel permukaan dalam, yaitu berupa
felem pada rongga pertama dan lapisan sel-sel kutil pada
ruang rongga. Diferensiasi M. pendens disebabkan oleh
aktivitas sel-sel felogen yang berdiferensiasi dari sel-sel
parenkim korteks dekat berkas pembuluh yang kemudian
menghasilkan pembesaran batang dan rongga-rongga di
dalamnya. Pola perkembangan rongga M. pendens yang
tumbuh di dataran tinggi pegunungan, terbentuk dari
bagian basal umbi dengan satu lubang pembukaan
rongga, kemudian meluas hingga ke arah pucuk dan
bercabang membentuk ruang rongga. Pola perkembangan
rongga tersebut sebagai salah satu ciri anatomi batang M.
pendens yang membedakannya dengan kerabat dekat
anggota Myrmecodia lainnya.
Penelitian ini menambahkan pemahaman baru
mengenai proses diferensiasi batang berkayu pada
tumbuhan sarang semut (Myrmecodia), dan pentingnya
ciri anatomi batang dalam pembatasan konsep takson
pada Myrmecodia. Penelitian lanjutan terkait pola
anatomi pembentukan rongga kedua dan seterusnya,
serta pengaruh interaksi semut terhadap bentuk
diferensiasi batang M. pendens perlu dilakukan.
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