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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kiambang (Salvinia molesta) 

 

1. Kiambang dan Penyebarannya 

 

Salvinia molesta ditinjau dari klasifikasi biologi termasuk dalam famili 

Salviniaceae dan genus Salvinia.  Tumbuhan ini dalam bahas Inggris disebut 

Kariba weed, dalam bahas Sunda disebut Kayambang, Lukut, Lukut cai dan mata 

lele, bahasa Jawa disebut Kiambeng, sedangkan dalam bahas Malesia (Indonesia, 

singapura dan Malaysia) disebut Kiambang (Soejani dan Pancho (1987), Soerjani 

et al., 1987). 

 

 

Gambar 1. Salvinia molesta sp. (Kiambang) 
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Salvinia molesta pertama kali ditemukan di Amerika Serikat dan dipelajari di 

Universitas Colombo, Ceylon  (Gut and Cook, 1971).  Tumbuhan ini didatang ke 

Indonesia dari Kebun Botani Montreal Kanada Tahun 1950 untuk menambah 

koleksi Kebun Raya Bogor (Bangun, 1988). 

 

Klasifikasi Salvinia molesta menurut USDA (2002: 9) adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Sub kingdom : Tracheobionta 

Divisi  : Pteridophyta 

Kelas   : Filicopsida 

Ordo   : Hidropteridales 

Famili   : Salviniaceae 

Genus   : Salvinia 

Spesies :Salvinia molesta  

Sumber : USDA (http://plants.usda.gov/classification/output_report.cgi?5) 

 

Saat ini Salvinia molesta telah menyebar ke seluruh pelosok Indonesia.  

Penyebaran utama dilakukan oleh manusia karena indah sebagi tanaman 

aquarium.  Salvinia dapat menyebar secara alamai dengan angin dan aliran air 

atau karena terbawa kapal, tersangkut jarin penangkap ikan dan peralatan lain 

yang selalu digunakan manusia.  Penyebaran dari satu perairan keperairan lain 

dapat juga disebabkan karena sapi atau kerbau yang meminum air dari daerah 

yang terinfeksi (Bangun, 1988). 

 

Salvinia molesta hidup pada genangan air atau air dangkal dengan aliran lambat, 

seperti kolam, danau payau, saluran irigasi dan sawah, kadang-kadang sangat 
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banyak dan menutupi permukaan air yang diam atau aliran yang lambat (Soerjani 

et al., 1987).  Salvinia berkembang melalaui pembelahan dan mempunyai 

kemampuan memperbanyak diri di area yang luas dalam waktu yang singkat, 

dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh kepadatan populasinya, makin padat 

populasinya makin lambat pertumbuhannya (Bangun, 1982).  Jika kondisi ideal 

Salvinia dapat tumbuh dua kali lipat dalam dua waktu dua hari (Doeleman, 1989).  

Selain itu pertumbuhan Salvinia dipengaruhi oleh kedalaman air, pada kedalaman 

15 cm memberikan pertumbuhan lebih baik dibandingkan kedalaman 2 cm, hal ini 

menunjukkan bahwa kondisi air yang normal akan mepercepat pertumbuhan 

Salvinia (Pangabean, et al., 1971). 

 

Salvinia molesta dapat dijumpai dari dataran rendah sampai ketinggian 1800 

mdpl, di Indonesia banyak terdapat di Sumatra, Jawa dan Kalimantan (Soerjani et 

al., 1987).  Bangun (1988) mengatakan cepatnya penyebaran Salvinia molesta 

dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain : a) kemampuan memperbanyak diri 

secara vegetative yang cepat, b) dapat tumbuh dari sepotong bagian kecil 

tumbuhan, c) populasi cepat mantap karena tidak tergantung kepada perbanyakan 

seksual, d) pertumbuhan yang morphologisnya lebih banyak menghasilkan bagian 

yang berfotosintesis sehingga permukaan air cepat tertutup, dan e) 

ketidaktergantungan pertumbuhan kepada kondisi substrat dan fluktuatif dari 

permukaan air. 

 

Terdapat tiga fase pertumbuhan Salvinia molesta.  Pada fase pertama daun datar 

dengan diameter 10 mm, fase kedua daun tumbuh dengan panjang 25 mm, lebar 

dan melipat ke atas, pada fase ketiga daun berukuran 38x25 mm, kompak, hampir 
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tegak dan melipat.  Ketiga fase ini berkembang pada kondisi lingkungan dibawah 

optimal dan terjadi selama 2-3 minggu (Soerjani et al. , 1987). 

 

2. Morfologi kiambang 

Salvinia molesta merupakan tumbuhan air yang memiliki batang, daun dan akar.  

Batang bercabang tumbuh mendatar, berbuku-buku dan ditumbuhi bulu, 

panjangnya dapat mencapi 30 cm (Soerjani et al . , 1987).  Pada setiap buku 

terdapat sepasang daun yang mengapung dan sebuah daun yang tenggelam. Daun 

yang mengapung berbentuk oval, alternatif dengan panjang tidak lebih dari tiga 

sentimeter, tangkai pendek ditutupi banyak bulu dan berwarna hijau (Soerjani dan 

Pancho, 1987).  Daun yang tenggelam menggantung denagn panjang mencapai 

delapan sentimeter, berbelah serta terbagi-bagi dalam bulu-bulu halus. Sepintas 

penampilannya mirip akar, akan tetapi sebenarnya adalah daun yang berubah 

bentuk dan mempunyai fungsi sebagai akar (Soerjani et al,. 1987). 

Kiambang memiliki dua tipe daun yang sangat berbeda. Daun yang tumbuh di 

permukaan air berbentuk cuping agak melingkar, berklorofil sehingga berwarna 

hijau, dan permukaannya ditutupi rambut berwarna putih agak transparan. 

Rambut-rambut ini mencegah daun menjadi basah dan juga membantu kiambang 

mengapung.  Daun tipe kedua tumbuh di dalam air berbentuk sangat mirip akar, 

tidak berklorofil dan berfungsi menangkap hara dari air seperti akar.  Orang awam 

menganggap ini adalah akar kiambang. Kiambang sendiri akarnya (dalam 

pengertian anatomi) tereduksi. Kiambang tidak menghasilkan bunga karena 

masuk golongan paku-pakuan (http://id.wikipedia.org/wiki/Kiambang). 
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3. Potensi Salvinia molesta Sebagai Bahan Pakan Ternak 

Salvinia molesta ditinjau dari kandungan nutrisinya dapat dijadikan sebagai 

sumber pakan konvensional.  Hal ini dapat dilihat dari kandungan protein yang 

mencapai 15,90 % (Tabel 1) dan nilai energi metabolis semu dan murninya 

mencapai 2349 dan 2823 kkal (Sumiati et al. , 1987). 

Tabel 1. Kandungan zat makanan Salvinia molesta 

Zat makanan 

(% dari BK) 

Salvinia molesta  

a b c d 

Air 

Bahan kering 

Protein kasar 

Serat kasar 

Lemak kasar 

NDF 

ADF 

Lignin 

Silika 

Selulosa 

Hemiselulosa 

Energi bruto ( kkal/ kg) 

Energi Metabolis 

6,75 

93,25 

15,90 

16,80 

2,10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

70,95 

59,60 

37,21 

2,91 

8,11 

11,35 

3529,00 

2200,00 

9,5 

90,5 

17,34 

22,94 

0,70 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2200 

Keterangan : 

a. Hasil Analisis Laboratorium Biokimia Dan Enzimatik Balai Penelitian Dan Bioteknologi 

Tanaman Pangan (2001) 

b. Hasil Analisis Laboratorium Ilmu Dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan IPB (1999) 

c. Hasil Analisis Laboratorium Ilmu Dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan IPB (2001) 

d. Sumiati et al. (2001) 

 

B. Hemiselulosa dan Selulosa 

 

1. Hemiselulosa  

 

Hemiselulosa merupakan suatu polisakarida lain yang terdapat dalam tanaman dan 

tergolong senyawa organik (Simanjuntak,1994).  Casey (1960) menyatakan 

bahwa hemiselulosa bersifat non-kristalin dan tidak bersifat serat, mudah 

mengembang karena itu hemiselulosa sangat berpengaruh terhadap bentuknya 
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jalinan antara serat pada saat pembentukan lembaran, lebih mudah larut dalam 

pelarut alkali dan lebih mudah dihidrolisis dengan asam. 

 

Perbedaan hemiselulosa dengan selulosa yaitu hemiselulosa mudah larut dalam 

alkali tapi sukar larut dalam asam, sedang selulosa adalah sebaliknya. 

Hemiselulosa juga bukan merupakan serat-serat panjang seperti selulosa.  Hasil 

hidrolisis selulosa akan menghasilkan D-glukosa, sedangkan hasil hidrolisis 

hemiselulosa akan menghasilkan D-xilosa dan monosakarida lainnya (Winarno, 

1984).  

 

Menurut Hartoyo (1989 dalam Hidayati 2000), hemiselulosa tersusun dari 

gabungan gula-gula sederhana dengan lima atau enam atom karbon.  Degradasi 

hemiselulosa dalam asam lebih tinggi dibandingkan dengan delignifikasi, dan 

hidrolisis dalam suasana basa tidak semudah dalam suasana asam  

(Achmadi , 1980).  Mac Donal dan Franklin (1969) menyatakan bahwa adanya 

hemiselulosa mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan untuk melunakkan 

serat selama proses mekanis dalam air. 

 

Hemiselulosa berfungsi sebagai pendukung dinding sel dan berlaku sebagai 

perekat antar sel tunggal yang terdapat didalam batang pisang dan tanaman 

lainnya.  Hemiselulosa memiliki sifat non-kristalin dan bukan serat, mudah 

mengembang, larut dalam air, sangat hidrofolik, serta mudah larut dalam alkali. 

Kandungan hemiselulosa yang tinggi memberikan kontribusi pada ikatan antar 

serat, karena hemiselulosa bertindak sebagai perekat dalam setiap serat tunggal. 

Pada saat proses pemasakan berlangsung, hemiselulosa akan melunak, dan pada 

saat hemiselulosa melunak, serat yang sudah terpisah akan lebih mudah menjadi 
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berserabut (http://iepoktarina.blogspot.com/2009/11/apa-itu-hemiselulosa.html).  

(Farida, et, al., 2003) mengatakan hemiselulosa juga merupakan semua zat yang 

larut dalam larutan deterjen selama 1 jam sesudah mendidih.  Rumus perhitungan 

hemiselulosa adalah sebagai berikut: 

Hemiselulosa / ADS (%) = NDF % - ADF (%) 

 

2. Selulosa 

Selulosa merupakan komponen serat kasar utama pada sebagian besar tanman 

pangan, akibatnya kecernaan serat kasar banyak tergantung pada kecernaan 

selulosa yang dikandungnya (Lloyd et al., 1978) sedangkan hemiselulosa lebih 

mudah dicerna dibandingkan dengan selulosa (Van Soest, 1985).  Banyak faktor 

yang mempengaruhi komposisi dan kualitas serat tanaman.  Spesies tanaman 

menentukan proporsi yang mendasardari pektin, hemiselulosa dan lignin yang 

terdapat dalam dinding sel tanaman (Van Soest, 1985). 

 

Selulosa tidak larut dalam air dingin maupun air panas serta asam panas dan alkali 

panas.  Selulosa  merupakan  komponen  penysun  dinding  sel  tanaman  

bersama-sama dengan  hemiselulosa,  pektin  dan  protein.  Selulosa  merupakan  

polimer  dari  glukosa berantai  lurus dengan  ikatan β (1 – 4) glikosidik dengan  

jumlah glukosa sampai 10.000 unit.  Ikatan β (1 – 4) glikosidik ini menghasilkan 

konformasi seperti pita yang panjang.  Setiap dua residu terjadi rotasi 180
o
 

yang  dapat  membentuk  ikatan  Hidrogen  antar molekul  pada  rantai  yang  

paralel.  Amilase  mamalia  tidak  bisa  menghidrolisis  ikatan β (1 – 4). 

Selulosa merupakan semua zat yang larut dalam larutan 72% H2SO4 hangat 

(15%).  Selulosa memiliki fungsi pada pencernaan ternak ruminansia adalah 
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sebagai pembantu dalam mencerna makanan dalam rumen.  Selain itu juga 

sebagai bahan yang di rombak oleh bakteri, protozoa dan jamur sehingga dinding 

usus mampu menyerap zat – zat makanan secara sempurna 

(http://kimiaorganicduniatanaman-fuad2011.blogspot.com/2011/12/fungsi-

rumput-gajah).  Rumus perhitungan selulosa dapat dituliskan sebagai berikut 

(Farida, et, al., 2003): 

Selulosa (%) = ADF% - ADL% 

 

C. Analisis Van Soest 

 

Sehubungan dengan kemampuan ternak ruminansia mencerna serat kasar, maka 

dari analisis proksimat dikembangkan oleh Van Soest untuk mengetahui 

komponen apa yang ada pada serat. Sistem analisis Van Soest menggolongkan zat 

pakan menjadi isi sel (cell content) dan dinding sel (cell wall).  Neutral Detergent 

Fiber (NDF) mewakili kandungan dinding sel yang terdiri dari lignin, selulosa, 

hemiselulosa dan protein yang berikatan dengan dinding sel.  Bagian yang tidak 

terdapat sebagai residu dikenal sebagai neutral detergent soluble (NDS) yang 

mewakili isi sel dan mengandung lipid, gula, asam organik, non protein nitrogen, 

pektin, protein terlarut dan bahan terlarut dalam air lainnya. Serat kasar terutama 

mengandung selulosa dan hanya sebagian lignin, sehingga nilai ADF lebih kurang 

30 persen lebih tinggi dari serat kasar pada bahan yang sama.  Acid Detergent 

Fiber (ADF) mewakili selulosa dan lignin dinding sel tanaman. Analisis ADF 

dibutuhkan untuk evaluasi kualitas serat untuk pakan ternak ruminansia dan 

herbivora lain.  Untuk ternak non ruminansia dengan kemampuan pemanfaatan 

serat yang kecil, hanya membutuhkan analisis NDF (Suparjo,  2010). 
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(Farida, et, al., 2003) Analisis Van Soest merupakan salah satu alternatif metode 

mengevaluasi zat makanan secara kimiawi pakan/ransum terutama karbohidrat 

khususnya fraksi serat kasar, sehingga analisis Van Soest lebih sesuai untuk 

digunakan  menganalisis kandungan serat kasar atau neutral detergent fiber 

(NDF) dalam suatu pakan hijuan, karena hasil analisis ini lebih akurat dari pada 

hasil analisis Proksimat. 

 

P.J.  Van Soest pada tahun 1965 mengembangkan metode ini dengan 

mengemukakan konsep bahwa bahan kering tanaman mengandung dua bagian 

utama yaitu: a) dinding sel atau neutral-detergent insolubles fiber (NDF), dan b) 

isi sel atau neutrl detergent solubles (NDS).  Secara rinci macam-macam 

kandungan makanan pakan menurut Van Soest seperti pada gambar berikut: 

Pakan 
+  larutan detegent netral (1jam ) 

 

Larut   Tidak larut 

Isi Sel (NDS)  Dinding Sel (NDF) 
    + larutan detergent asam (1jam) 

Larut     Tidak larut 

Hemiselulosa (ADS)    Lignoselulosa (ADF) 
   + 72% H2SO4 (15 

o
C) 

 

     Larut      Tidak Larut 

 Selulosa  Lignin & Silika (ADL) 
            + tanur (3jam, 500 oC) 

       Menguap           sisa / abu 

        (Lignin)            (Silika) 

    

Gambar 2. Bagan zat-zat makanan menurut Analisis Van Soest 

 

Metode Van Soest digunakan untuk mengestimasi kandungan serat 

dalam pakan dan fraksi-fraksinya kedalam kelompok-kelompok tertentu 

didasarkan atas keterikatanya dengan anion atau kation detergen (metode 
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detergen).  Metode ini dikembangkan oleh Van Soest (1963), kemudian 

disempurnakan oleh Van Soest dan Wine (1967) dan oleh Goering dan Van Soest 

(1970).  Tujuan awalnya metode ini adalah untuk menentukan jumlah kandungan 

serat dalam pakan ruminan tetapi kemudaian dapat digunakan juga untuk 

menentukan kandungan serat baik untuk non ruminan maupun dalam 

pangan.  Metode detergen terdiri dari 2 bagian yaitu : Sistem netral untuk 

mengukurtotal serat atau serat yang tidak larut dalam detergen netral (NDF) dan 

sistemdetergen asam digunakan untuk mengisolasi sellulosa yang tidak larut dan 

lignin serta beberapa komponen yang terikat dengan keduanya (ADF) (Tim 

Pengajar, 2002). 


