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Abstract 

Balanophora spp. are holoparasit plants that can be found in the mountain at 900-3000 sea 

level. The distribution in Indonesian are not yet known. The aims of this study are to 

observe and collect Balanophora spp. from Gunung Halimun Salak National Park. This 

study was conducted using line transek with two lane. It measured environmental parameter 

and plant association at each point of meeting. Balanophora spp. that was found were 

collected and identified. The result showed that in Gunung Halimun Salak National Park 

was found two species of Balanophora, they are Balanophora fungosa ssp. indica var. 

globosa and Balanophora elongata var elongata. Host plants for Balanophora fungosa ssp. 

indica var. globosa is Ficus fistulosa and host plants for Balanophora elongata var 

elongata  is Schima wallichii. 

Kata kunci: Balanophora fungosa, Balanophora elongata, Taman Nasional Gunung 

Halimun Salak 

Pendahuluan 

Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) merupakan salah satu hutan 

hujan tropis pegunungan dengan kondisi ekosistem yang masih baik di Pulau Jawa. 

Kawasan hutan seluas 113.357 Ha ini meliputi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor, 

Sukabumi dan Lebak (Hani dan Rachman, 2007). TNGHS menjadi habitat berbagai 

jenis satwa kunci serta tempat tumbuh berbagai tumbuhan langka dan berpotensi. 

Balanophora merupakan salah satu marga yang dapat dijumpai di TNGHS dan belum 

banyak diketahui oleh masyarakat umum. 

Balanophora merupakan salah satu marga dari 18 genera dari suku 

Balanophoraceae yang merupakan tumbuhan langka di dunia (Mukhti et al., 2012). 

Semua suku Balanophoraceae dikenal sebagai tumbuhan parasit pada akar. Karakter 

umum dari Balanophora adalah memiliki tuber yang merumpun dan bercabang dari 

bagian basal hingga mencapai 25 cm. Tuber ini memiliki kandungan lilin 

(balanophorine) yang bervariasi jumlahnya (Hansen, 1976). Satu tuber dapat berukuran 

panjang atau lebar 1-6 cm, berbentuk bulat telur, lonjong, bulat telur terbalik, terkadang 
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berbentuk tabung atau bulat. Beberapa spesies memiliki tuber memanjang dan 

bercabang, sehingga membentuk rumpun yang panjangnya mencapai 10-30 cm. 

Permukaan tuber Balanophora memiliki tonjolan kecil yang terasa halus sampai kasar, 

dan terkadang memilki tonjoloan/ kutil berbentuk bintang. Batang Balanophora muncul 

pada bagian atas tuber dan menghasilkan 2-40 lembar daun tersusun berkarang, spiral 

atau berlawanan. Bunga berkelamin tunggal dan berbentuk spadiks dihasilkan di bagian 

ujung batang. Bunga jantan dan bunga betina dapat berada pada satu pembungaan atau 

terpisah. Genera ini ditemukan sebagai berumah satu (monoceous) atau berumah dua 

(dioecious). 

Hansen (1976) melaporkan marga Balanophora terdiri dari 15 spesies yang 

tersebar di daerah dingin sampai tropis di Asia, dari regional Malesia, Kepulauan 

Pasifik, Australia tropis, Comores, Madagaskar dan Afrika tropis. Tumbuhan ini hidup 

sebagai parasit pada akar tumbuhan dikotil berkayu dan jarang ditemukan pada 

tumbuhan herba atau monokotil terkecuali pada bambu dan tumbuhan konifer seperti 

Pinus. Balanophoraceae dikenal sebagai suku tumbuhan parasit pada area ternaungi atau 

minim cahaya dan tersebar di hutan hujan tropis pada elevasi yang relatif tinggi   

(Heide-Jorgensen, 2008). 

Balanophora merupakan holoparasit pada beberapa jenis tumbuhan inang, 

antara lain Ficus sp (Moraceae), Carissa carandas (Apocynaceae), Euonymus 

crenulatus (Celastraceae), Albizia sp., Milletia sp., Pithecellobium sp. (Leguminosae), 

Baringtonia asiatica (Lecythidaceae), Syzygium cuminii (Myrtaceae), Cissus sp., 

Tetrastigma sp. (Vitaceae), Endospremum sp. (Euphorbiaceae) (Suhono dan Tim LIPI, 

2010). Balanophora umum dijumpai pada pegunungan dengan ketinggian 900-3000 

mdpl tetapi persebaran jenis ini di kawasan hutan TNGHS belum banyak diketahui. 

Sehingga, kajian mengenai identifikasi dan sebaran jenisnya perlu dilakukan. Tujuan 

dari penelitian ini yaitu melakukan observasi dan mengkoleksi Balanophora spp. 

sehingga penelitian ini dapat bermanfaat dalam proses identifikasi Balanophora spp 

yang dijumpai di TNGHS ataupun di hutan pegunungan lainnya di masa mendatang. 

Metode 

Penelitian dilakukan pada Maret 2016 di Resort Cikaniki yang menggunakan 

metode line transek dengan dua jalur, yaitu jalur Cikaniki-Cikudapaeh dan jalur Gunung 

Botol. Data primer yang dikumpulkan yaitu titik perjumpaan Balanophora spp., 
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pengukuran parameter lingkungan dan identifikasi jenis tumbuhan asosiasi di sekitar 

Balanophora spp. tersebut. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dianalisis 

menggunakan Ms. Excel. Sedangkan, holoparasit Balanophora spp. yang telah 

dikumpulkan akan diidentifikasi dan dikoleksi sebagai awetan basah. 

Hasil dan Pembahasan 

Balanophora disebut sebagai tumbuhan holoparasit karena hampir tidak 

memiliki klorofil sehingga tidak melakukan fotosintesis sama sekali. Hidupnya sangat 

tergantung pada keberadaan inangnya dalam memperoleh nutrisi dan air (Nickrent, 

2002). Oleh karena itu keberadaan tumbuhan inang sangatlah penting bagi keberadaan 

Balanophora. 

Karakteristik morfologi 

Secara umum terdapat 8 karakter utama yang dapat digunakan untuk 

membedakan jenis Balanophora, yaitu: bentuk tuber, ukuran tuber, warna tuber, 

permukaan tuber, warna daun, jumlah daun, perbandingan daun atas dan daun bawah, 

bentuk bunga betina. Diantara karakter-karakter tersebut terdapat beberapa karakter 

khusus yang ditemukan pada jenis tertentu, seperti ukuran tuber besar yang hanya 

dimiliki oleh Balanophora fungosa dan tubernya bercabang memanjang yang hanya 

dimiliki oleh Balanophora elongata (Van Steenis, 2006; Mukhti et al., 2012). 

Hasil eksplorasi dan pengamatan morfologi di Resort Cikaniki, Taman Nasioanl 

Gunung Halimun-Salak ditemukan 2 jenis Balanophora, yaitu Balanophora elongata 

Blume var. elongata dan Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst ssp. indica (Arn.) 

Hansen var. globosa (Jungh.) Hansen. Kedua jenis Balanophora ini ditemukan di area 

yang berbeda, Balanophora elongata var. elongata ditemukan di area Loop Trail 

Cikaniki-Cikudapaeh sedangkan B. fungosa ssp. indica var. globosa ditemukan di area 

kaki Gunung Botol. 

Pada saat ditemukan, kedua jenis Balanophora ini sebagian besar masih dalam 

tahap perkembangan daun dan bunga, sehingga sulit ditentukan jenis kelamin dari 

kuncup bunga tersebut. Pada satu lokasi penemuan B. elongata var. elongata di Gunung 

Botol terdapat bunga yang baru mekar, dan diidentifikasi sebagai bunga betina (Gambar 

1), sedangkan semua bunga B. fungosa ssp. indica var. globosa ditemukan dalam 

keadaan masih berkembang atau kuncup. 
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Gambar 1. Bunga betina B. elongata var. elongata 

Tuber Balanophora elongata var. elongata yang berada dipermukaan tanah 

relatif berwarna merah tua sampai merah tua gelap, sedangkan yang tuber yang tertutup 

tanah, atau yang berada lebih dekat dengan akar inang nampak lebih terang yaitu 

berwarna oranye sampai kuning tua (Gambar 2). Tuber B. elongata var. elongata 

berbentuk relatif bulat, sedikit lonjong dan bercabang banyak berdiameter 9 – 32 mm. 

Bagian yang mengeluarkan kuncup bunga berbentuk lebih panjang seperti bulat telur 

terbalik mencapai panjang 21 – 26 mm. Permukaan tuber memiliki tonjolan atau gerigi 

sangat kecil dan rata seperti terumbu karang, dan terdapat bintil berbentuk seperti 

bintang yang tersebar secara acak dan berwarna lebih terang dari permukaan tuber. 

Bagian kuncup bunga terdiri dari lembaran daun atau braktea yang masih menutup 

sepanjang 9 – 25 mm, dan berdiameter 9 – 18 mm. Permukaan kuncup bunga halus dan 

berwarna merah dengan tepian braktea lebih terang. 

 
Gambar 2. Habitus B. elongata var. elongata. A. kuncup bunga, B. tuber, C. akar 

inang, D. bintil tuber berbentuk seperti bintang. 
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Perbungaan Balanophora elongata var. elongata adalah perbungaan majemuk, 

uniseksual (bunga tunggal), dan berumah dua (Hansen, 1976). Bunga majemuk betina 

pada Balanophora elongata var. elongata berbentuk spadiks berbentuk bulat telur, 

dengan bunga-bunga tunggal berwarna kuning tua kecoklatan, dengan tinggi 12,5 mm 

dan lebar 10,5 mm. Karakter bunga ini berbeda dengan spesimen yang ditemukan di 

Sumatera Barat yang berwarna lebih pucat dan keabuan (Mukhti et al, 2012). Informasi 

warna bunga ini tidak dapat diperoleh melalui observasi koleksi basah, karena 

Balanophora elongata dari Gunung Gede, Jawa Barat di Herbarium Bogoriense (G.G. 

Hambali tahun 1981) sudah kehilangan warna aslinya.  

Balanophora elongata var. elongata tersebar di Sumatera dan Jawa Barat 

(khususnya di daerah Cibodas dan Kandang Badak, Gunung Gede) pada ketinggian 

1000-3000 mdpl (Hansen, 1976). Belum terdapat informasi ilmiah mengenai spesies ini 

di Gunung Halimun-Salak. Berdasarkan deskripsi, gambar dan foto hitam putih 

(Hansen, 1976), diperkirakan karakter B. elongata var. elongata yang ditemukan di 

Taman Nasional Gunung Halimun Salak, sama dengan karakter yang ditemukan di 

Gunung Gede. 

Tuber Balanophora fungosa ssp. indica var. globosa berwana oranye terang  

dengan permukaan yang lebih kasar dan alur-alur seperti retakan yang merekah, dan 

tidak memiliki bintil bintang seperti pada Balanophora elongata var. elongata. Tuber B. 

fungosa ssp. indica var. globosa berbentuk relatif bulat lonjong dan sedikit bercabang 

atau tidak beraturan, membentuk rumpun mencapai panjang 20 cm. Tuber yang 

mengeluarkan kuncup bunga berbentuk lebih lonjong dan kuncup keluar dari bagian 

teratas tuber. Bagian kuncup bunga terdiri dari lembaran daun atau braktea yang masih 

menutup sepanjang 9 – 11 mm. Permukaan kuncup bunga halus dan berwarna merah 

gelap dengan tepian braktea berwarna kuning (Gambar 3).  

Perbungaan Balanophora fungosa ssp. indica var. globosa adalah perbungaan 

majemuk, uniseksual (bunga tunggal), dan berumah dua (Hansen, 1976). Karakter 

bunga B. fungosa ssp. indica var. globosa tidak dapat diobservasi karena kondisi 

perkembangan bunga saat ditemukan masih dalam keadaan awal atau kuncup. Terdapat 

dua subspecies pada B. fungosa, yaitu subspesies indica dan subspesies fungosa. 

Pembungaan subspesies indica adalah uniseksual, sedangkan pada subspesies fungosa, 
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pembungaannya adalah biseksual, yang  berarti bunga jantan dan bunga betina dalam 

satu pembungaan (Hansen, 1976; Heide-Jorgensen, 2008). 

 
Gambar 3. Habitus Balanophora fungosa ssp. indica var. globosa. A. Kuncup bunga, B. tuber 

Balanophora fungosa ssp. indica var. globosa adalah spesies yang memiliki 

persebaran paling luas dan memiliki banyak variasi  dalam dua subspesies (Heide-

Jorgensen, 2008). Balanophora fungosa ssp. indica var. globosa hanya tersebar di Jawa 

Barat (Cibodas, Gunung Gede) pada ketinggian 1500 m dpl (Hansen, 1976). Sedangkan 

varietas lainnya, Balanophora fungosa ssp. indica var. indica, ditemukan varietas yang 

tersebar di India, Indo-China, Sumatera (Sumatera Barat) dan Filipina. (Hansen, 1976; 

Mukhti et al, 2012). Sama seperti B. elongata var. elongata, belum terdapat informasi 

ilmiah mengenai spesies ini di Gunung Halimun-Salak. Berdasarkan deskripsi, gambar 

dan foto hitam putih (Hansen, 1976), diperkirakan karakter Balanophora fungosa ssp. 

indica var. globosa yang ditemukan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, sama 

dengan karakter yang ditemukan di Cibodas, Gunung Gede. 

Berdasarkan pembungaannya, kedua spesies sama-sama uniseksual, yaitu bunga 

jantan dan betina terpisah pembungaannya. Perbedaan dua spesies yang ditemukan di 

Resort Cikaniki ini dapat dilihat dari karakter morfologi tuber. Ukuran dan bentuk tuber 

B. fungosa ssp. indica var. globosa lebih besar dan lebih lonjong dibandingkan B. 

elongata var. elongata, meskipun rumpunnya relatif sama tergantung banyak sedikitnya 

jumlah tuber dalam satu rumpun. Warna B. fungosa ssp. indica var. globosa yang 

berwarna oranye jelas nampak lebih cerah lebih besar dibandingkan B. elongata var. 

elongata yang cenderung berwarna merah gelap. Permukaan B. fungosa ssp. indica var. 
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globosa cenderung lebih kasar dibandingkan B. elongata var. elongata, dan adanya 

bintil berbentuk bintang pada B. elongata var. elongata menjadi salah satu karakter 

penting pada spesies ini. 

Karakteristik Habitat 

Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) memiliki ketinggian 500–

1929 mdpl (Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2007) 

dengan 3 tipe hutan yaitu hutan hujan dataran rendah (500–1000 mdpl) yang didominasi 

oleh zona collin (ekosistem hutan hujan tropis pegunungan), hutan hujan pegunungan 

bawah (1000-1500 mdpl) dan hutan hujan pegunungan tengah (1500–1929 mdpl). Hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa pada Resort Cikaniki ditemukan Balanophora pada 2 

daerah yaitu jalur Cikaniki-Cikudapaeh dan Gunung Botol (Gambar 4). Balanophora 

tersebut ditemukan pada ketinggian 1200–1700 mdpl. Berdasarkan Mukhti et al. (2012), 

Balanophora dapat ditemukan pada daerah dengan ketinggian 600-2000 mdpl. 

 
Gambar 4. Titik perjumpaan Balanophora di Resort Cikaniki Taman Nasional Gunung 

Halimun Salak 
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Berdasarkan pengamatan, B. fungosa ssp. indica var. globosa ditemukan pada 

ketimggian yang lebih rendah dibandingkan dengan B. elongata var. elongata. B. 

fungosa ssp. indica var. globosa ditemukan pada ketinggian sekitar 1200 mdpl, 

sedangkan B. elongata var. elongata pada ketinggian 1600 mdpl. Menurut Mukhti et al. 

(2012), B. elongata dapat ditemukan pada daerah dengan ketinggi 600-1072 mdpl.  

Pada tabel 1 terlihat bahwa di Resort Cikaniki TNGHS, B. elongata var. 

elongata  dan B. fungosa ssp. indica var. globosa ditemukan pada inang yang berbeda. 

B. elongata var. elongata  ditemukan pada perakaran Schima wallichii sedangkan B. 

fungosa ssp. indica var. globosa ditemukan pada perakaran Ficus fistulosa. Hal ini 

menambah informasi mengenai  tumbuhan inang, karena sebelumnya dilaporkan bahwa 

tumbuhan inang B. elongata var. elongata  yaitu Schefflera spp., Debregeasia, Albizia, 

Ficus dan Vaccinium. Sedangkan tumbuhan inang B. fungosa ssp. indica var. globosa 

yaitu Puspa (Schima wallichii) dan kemungkinan Podocarpus (Van Steenis, 2006). 

Berikut kondisi lingkungan setempat sewaktu penelitan : 

Tabel 1. Jenis dan kondisi habitat Balanophora yang ditemukan di Resort Cikaniki Taman 

Nasional Gunung Halimun Salak 

No Jenis 
Ketinggian 

lokasi (mdpl) 

Titik 

Perjumpaan 
Inang 

Jumlah 

rumpun 
Kondisi 

1 B. elongata 1 1676 

 

48 M 

0664300; 

9256397 

Schima 

wallichii 

1 rumpun (17 

tuber) 

1 tuber masih 

kuncup 

2 B. elongata 2 1680 

 

48 M 

0664294; 

9256425 

Schima 

wallichii 

1 rumpun (17 

tuber) 

1 tuber masih 

kuncup 

3 B. elongata 3 1667 

 

48 M 

0664217; 

9256470 

Schima 

wallichii 

1 rumpun (10 

tuber) 

5 tuber sudah 

mati 

4 B. elongata 4 1679 48 M 

0664311 ; 

9256403 

Schima 

wallichii 

3 rumpun (20 

tuber) 

Banyak yang 

sudah mati 

5 B. fungosa 1 1200 48 M 

0668520; 

9254436 

Ficus 

fistulosa 

4 rumpun (17 

tuber) 

14 tuber 

hidup, 3 knop 

mati 

6 B. fungosa 2 1235 

 

48 M 

0668242; 

9254260 

Ficus 

fistulosa 

2 rumpun (26 

tuber) 

1 tuber 

kuncup 

7 B. fungosa 3 1240 

 

48 M 

0668213 ; 

9254237 

Ficus 

fistulosa 

2 rumpun (4 

tuber) 

1 tuber 

kuncup 
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8 B. fungosa 4  HM 25 

Taman 

Nasional 

Gunung 

Halimun 

Salak 

Ficus 

fistulosa 

1 rumpun (21 

tuber) 

4 tuber masih 

kuncup 

9 B. fungosa 5 1233 

 

48 M 

0668243; 

9254242 

Ficus 

fistulosa 

1 rumpun (11 

tuber) 

1 tuber masih 

kuncup 

10 B. fungosa 6  48 M 

0668203; 

9254236 

 

Ficus 

fistulosa 

1 rumpun (13 

tuber) 

6 tuber masih 

kuncup 

Parameter lingkungan yang diukur pada saat ditemukannya titik Balanophora 

adalah derajat keasaman tanah (pH tanah), kelembaban tanah (RH tanah), RH udara, 

temperatur udara (T udara), dan persen naungan. Tabel 2 menunjukkan bahwa B. 

elongata var. elongata  ditemukan pada tanah yang lebih asam dengan kelembaban 

tanah dan udara yang lebih tinggi pula bila dibandingkan dengan lingkungan 

ditemukannya B. fungosa ssp. indica var. globosa. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Mukhti et al. (2012), yang menyatakan bahwa B. elongata dapat hidup dengan baik 

pada daerah yang memiliki kelembaban yang relatif tinggi.  

Tabel 2. Parameter lingkungan pada habitat ditemukannya Balanophora 

Parameter Lingkungan 

B. elongata var. 

elongata 

B. fungosa ssp. 

indica var. globosa 

pH tanah 5.90 6.50 

RH tanah (%) 69.17 60.75 

RH udara (%) 89.00 80.00 

T udara (
0
C) 22.00 25.00 

Naungan (%) 72.67 58.07 

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat 21 jenis tumbuhan yang berasosiasi 

dengan B. elongata  var. elongata  di Resort Cikaniki TNGHS. Dari 21 jenis tumbuhan 

tersebut, terdapat 3 jenis tumbuhan yang selalu tumbuh di sekitar B. elongata var. 

elongata, yaitu Begonia robusta, Cyathea sp., dan Nephrolepsis sp. 

Tabel 3. Asosiasi B. elongata var. elongata  dengan beberapa jenis tumbuhan 

Jenis Tumbuhan 
Plot 

1 2 3 4 

Agrostema sp.       √ 

Alpinia sp.       √ 

Amomum sp. √   √   

Angiopteris efekta       √ 

Ardisia sp. √       
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Argostemma sp. √ √     

Begonia robusta √ √ √ √ 

Castanopsis sp. √       

Curculigo capitata √       

Cyathea sp. √ √ √ √ 

Cyrtandra sp. √   √   

Elatostema sp.   √     

Etlingera coccinea   √     

Hedychium sp. √ √     

Lasianthus sp. √ √   √ 

Nephrolepis sp. √ √ √   

Pavetta sp. √     √ 

Psycotria sp. √       

Rubiaceae       √ 

Smilax sp. √     √ 

Syzygium sp.   √     

Terminalia sp.   √ √   

Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat 42 jenis tumbuhan yang dapat berasosiasi 

dengan B. fungosa ssp. indica var. globosa. Sejumlah 7 jenis dapat ditemukan pada 6 

titik ditemukannya B. fungosa ssp. indica var. globosa. Ketujuh jenis tumbuhan tersebut 

adalah Cyathea sp., Cyrtandra sp., Epipremnum sp., Homalomena sp, Psychotria sp., 

Schismatoglottis sp., dan Strobilanthes sp.. 

Tabel 4. Asosiasi B. fungosa ssp. indica var. globosa dengan beberapa jenis tanaman 

Jenis Tumbuhan 
Plot 

1 2 3 4 5 6 

Adiantum sp. √ 

     Aglaia latifolia 

 
√ 

    Alocasia longiloba 

   
√ 

  Amorphophallus √ 

     Aphanamixis sp. 

   
√ 

  Ardisia √ 

     Athyrium sp. 

    
√ 

 Begonia muricata √ 

  
√ 

  Calamus javensis 

    
√ 

 Calicarpha sp. 

 
√ 

    Caryota mitis 

   
√ 

  Clidemia hirta √ 

     Commelina sp. 

  
√ √ 

  Curculigo sp. 

    
√ 

 Cyathea sp. √ √ √ √ 

 

√ 

Cyrtandra sp. 

 
√ √ 

 

√ √ 
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Jenis Tumbuhan 
Plot 

1 2 3 4 5 6 

Dryptreris sp. √ 

     Epipremnum sp. √ 

  
√ √ √ 

Etlingera coccinea √ √ √ 

  
√ 

Ficus padana 

      Ficus racemosa 

      Ficus sp. √ 

     Forestia parasitica 

 
√ 

    Homalomena cordata 

     Homalomena sp. 

 
√ √ 

 

√ √ 

Lithocarpus sp. √ 

     Nephrolepis sp. 

 
√ 

  
√ 

 Paedaeria sp. √ 

     Pandanus √ 

     Pavetta sp. 

 
√ 

    Peperomia sp. √ 

     Piper aduncum 

    
√ 

 Piper sp. √ 

  
√ 

  Pothos sp. 

   
√ 

  Psycothria sp. √ 

  
√ √ √ 

Pteris sp. √ 

 

√ 

   Schismatoglottis sp. √ √ 

 

√ √ √ 

Scindapsus sp. 

    
√ 

 Smilax sp. 

   
√ 

  Strobilanthes sp. √ √ √ √ √ √ 

Syzygium sp. 

  
√ 

   Trevesia sp.   √     √   
 

Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pengamatan morfologi telah mengidentifikasi dua jenis 

Balanophora yang dapat ditemukan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yaitu 

Balanophora elongata var. elongata dan Balanophora fungosa ssp. indica var. globosa. 

Tumbuhan inang Balanophora elongata var. elongata yaitu Schima wallichii, 

sedangkan tumbuhan inang Balanopora fungosa ssp. indica var. globosa yaitu Ficus 

fistulosa. 

 



Sri Ulie Rakhmawati, dkk – Balanophora spp. di Resort Cikaniki.... 
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