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ABSTRACT

The aim of this study was to find out the appearence of  blood protein 
in Java Sparrow and  to use it for the basic information of blood protein level. 
We used 22 birds to collect the blood of Java Sparrow in certain region (Java 
and Bali island). We obtained 11 loci of protein which 7 loci were polimorf 
(Transferrin, Esterase D, Cellesterase I, Cellesterase II, Cholinesterase I, 
Cholinesterase II, Post-Albumin), and 4 loci were monomorf (Carbonic 
anhidrase I, Albumin, Pre-Albumin, Thyroxine Binding Pre-Albumin). The 
average  value of heterozigosity (H) was 23,52% for Bali island and 18,54% for 
Java island.  Proportion of polymorfism (P poly) in Java and Bali islands were 
63,64% 

This study concluded that the population of Java sparrow is not in a 
critical point (P poly = 63,64%) and the average value of heterozygosity of birds 
in two islands (Java 18,54 % and Bali 23,52 %) are the reason to prevent the 
birds from their extinction.

PENDAHULUAN

Burung gelatik Jawa Padda oryzivora, termasuk dalam kelompok 
burung endemik dan pada umumnya dijumpai  di Pulau Jawa, Bali dan 
Sumatra. Akan tetapi sekarang burung tersebut telah tersebar diberbagai 
tempat mulai dari Afrika Barat sampai daerah Cina (Kuroda, 1933). 

Berdasarkan laporan dari World Conservation Monitoring Center
(1992), Indonesia memiliki keanekaragaman jenis burung endemik yang 
tertinggi di dunia (356 spesies), tetapi pada kenyataannya Indonesia juga 
merupakan negara yang tertinggi memiliki jenis-jenis burung yang terancam  
punah ( 135 spesies). Hal ini diperkuat oleh  laporan  Shannaz et al., (1995)  
yang mencatat bahwa di Indonesia  104 jenis burung secara global akan punah 
dan 63 jenis termasuk dalam kategori burung endemik. Van Balen (1997), 
dalam kompilasinya menyatakan bahwa adanya kemungkinan mengalami 
kepunahan dari habitat asli burung gelatik ini yang disebabkan oleh adanya 
penangkapan untuk bahan ekspor, pengaruh penggunaan pestisida dan 
persaingan dengan burung gereja Passer montanus.

Akhir-akhir ini terlihat adanya campur tangan manusia yang memberi   
akibat terhadap kepunahan suatu spesies. Seperti yang ditunjukkan oleh 
Primack  et al. (1998) yang menyatakan lebih dari 99% spesies yang punah 
pada saat ini di-sebabkan oleh kegiatan manusia, bahkan menurut laporan  
1,3% spesies burung di dunia telah punah.
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Keragaman protein dalam sampel darah dapat diukur dengan melihat 
poli morfisme protein. Sedangkan polimorfisme protein ditunjukkan melalui 
frekuensi alela yang dapat ditentukan dengan melihat jumlah lokus protein 
yang ditemukan melalui teknik elektroforesis. Menurut Nei (1987), jumlah alela 
yang ditemukan dalam setiap lokus sering digunakan untuk menunjukkan 
ukuran keragaman/variabilitas genetik suatu populasi. Dengan demikian makin 
banyak alela yang ditemukan dalam satu lokus protein, maka berarti makin 
tinggi pula keragaman/variabilitas genetiknya.  Sering ditemukan hewan-hewan 
yang me -ngalami kepunahan, ternyata variabel genetiknya mengalami 
penurunan (Nevo dalam Nei, 1987).

METODE

Dalam penelitian ini digunakan 22 ekor burung gelatik, yang diambil 
secara acak di empat lokasi. Lokasi yang diperoleh berdasarkan informasi 
pendahuluan dari daerah-daerah yang banyak di jumpai burung gelatik. Ke 
empat lokasi tersebut adalah Gresik (Jawa Timur), Sleman (Jawa Tengah),  
Bogor (Jawa  Barat) dan Ubung (B a l i ). Jenis kelamin burung gelatik yang 
diperoleh adalah  14 ekor jantan dan 8 ekor betina. Penentuan jenis kelamin ini 
dengan memperhatikan eksteriur burung (paruh).  Burung tersebut dimasukkan 
dalam kandang secara terpisah berdasarkan empat lokasi pengambilan sampel 
dan diberi  makan yang berupa biji padi (gabah) serta air minum dalam masing-
masing kandang secara ad libitum. 

Bahan yang digunakan untuk mengetahui protein pada burung 
diperoleh dari darah segar dengan pengambilan darah melalui vena axillaris. 
Pengambilan dilaksanakan secara aseptis dengan menggunakan alat suntik 
(disposable syringe)  1 ml. 

Keragaman protein darah dapat ditunjukkan dengan teknik elektrofore-
sis. Melalui teknik elektroforesis ini dapat dihitung frekuensi alel, rata-rata 
heterosigositas, dan polimorfisme lokus protein. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 22 ekor burung gelatik yang diperoleh di Pulau Jawa (Jawa Barat, 
Ja-wa Tengah dan Jawa Timur) dan Pulau Bali telah berhasil di isolasi hanya 9 
jenis  protein yang dikontrol oleh 11 lokus protein (Tabel 1). Adapun loki yang  
menunjukkan polimorf berjumlah 7 lokus ( Esterase D, Cellesterase I, 
Cellesterase II, Cholinesterase I, Cholinesterase II, Post-Albumin, Transferrin )
dan  4 lokus lainnya menunjukkan monomorf (Carbonic anhidrase I, Albumin, 
Pre-Albumin, Thyroxine Binding Pre-Albumin ). 

Frekuensi alela yang didapat dengan melihat pita-pita protein yang 
diekspresikan oleh alat elektroforersis terlihat dalam Tabel 2, di mana frekuensi 
alel tertinggi dan terendah dijumpai pada daerah Pulau Jawa yaitu pada lokus 
Celllesterase  II dan lokus Esterase D.
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Tabel 1.  Komposisi Protein, Asal Sampel, Macam Fenotip dan Jumlah 
Alela dari Protein yang Diuji

Protein
Asal 

sampel
Lokus Macam fenotip

Jumlah 
alela

Bentuk 
(morfologi)

Umum 

1)  Transferrin Plasma Tf aa,ab     2 polimorf

2)  Post albumin Plasma Pa aa,ab      2 polimorf

3)  Albumin Plasma Alb aa      1 monomorf

4)  Pre albumin Plasma PA aa      1 monomorf

5)  Thyroxine Binding 
Pre-albumin

Plasma TBPA aa      1 monomorf

Enzimatik 

6)  Carbonic anhidrase I Hemolisat CA-I aa      1 monomorf

7)   Cellesterase I Plasma CellEs-I aa, ab     2 polimorf

8)   Celesterase II Hemolisat CellEs-II aa, ab      2 polimorf

9)   Cholinesterase I Plasma ChEs- I 1.1, 1.2      2 polimorf

10) Cholinesterase II Plasma ChEs-II aa, ab     2 polimorf

11) Esterase D Hemolisat Es D 1,1, 1.2, 2.2      2 polimorf

Lokus protein non enzimatik , sebagai contoh di sini adalah lokus post 
transferrin dan post albumin. Pada kedua lokus ditemukan hal yang menonjol 
yaitu frekuensi alel  a  dan b pada lokus transferrin memiliki persamaan 
frekuensinya di dua daerah penelitian (Jawa dan Bali). Akan tetapi berbeda 
dengan lokus post albumin, di mana frekuensi alel a dan b untuk burung yang 
di Pulau Bali ( 0,60 dan 0,40), sedangkan di Pulau Jawa (0,85 dan 0,15). Hal ini 
dapat disebabkan karena fenotip ab ditemukan lebih banyak dari jumlah fenotip 
aa untuk lokus albumin di Pulau Jawa. Sedangkan untuk lokus transferrin  
memang sering dijumpai polimorf seperti yang ditemukan oleh Kawamoto  
(1982) pada kera ekor panjang (Macaca fascicuaris) yag juga menunjukkan 9 
fenotip dengan 4 perbedaan molokuler yaitu C, D, F dan G. Hal yang serupa 
juga ditemukan pada hewan katak yang merupakan hasil penelitian Nasaruddin 
(1998), di mana ditemukan 4 fenotip yang diwakili oleh alel B1, C dan D.

Kuantifikasi variabel genetik pada burung di Pulau Jawa dan Bali tersaji 
pada Tabel 3 Proporsi lokus polimorf ( Ppoly ) pada burung di Pulau Jawa dan 
Bali adalah 0,6364(63,64 %). Hasil ini tidak menunjang akan proporsi 
keragaman burung gelatik di kedua pulau (Jawa dan Bali). Sebab nilai Ppoly
tidak menggambarkan keseluruhan lokus protein yang ditemukan. Nilai Ppoly 
hanya menggambarkan lokus yang polimorf saja. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Merell (1981) yang menyatakan Ppoly hanya menerangkan secara 
arbitrasi kondisi atau lokus yang polimorf saja dan sama sekali tidak 
menjelaskan tentang derajat lokus yang monomorf. Sebagai pembanding dapat 
dilihat dari hasil penelitian pada hasil Ppoly yang dijumpai pada burung 
Charadrius melodus di daerah Amerika Utara yang dikakukan oleh Haig & 
Oring (1988). Penelitian ini dilakukan pada burung yang menempati lokasi / 
daerah yang dipisahkan oleh lautan. News Brunswick terpisah dengan 
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Minnesota, Manitoba Southern, North Dakota, Saskatchewan oleh Samudra 
Atlantik. Ppoly untuk kedua daerah yang terpisah itu adalah 2,8 untuk News 
Brunswick dan 5,6 untuk Minnesota Padahal sampel burung yang dijumpai di 
Minnesota sebanyak 6 ekor, dan News Brunswick berjumlah 16 ekor. Keadaan 
seperti ini tercermin juga pada hasil penelitian  dari jumlah sampel yang ada di 
Pulau Bali = 6, hasil Ppoly = 0,6364, sedangkan di pulau Jawa dengan jumlah 
sampel = 16 ekor, hasil Ppoly juga 0,6364.  

Tabel 2.  Frekuensi Alela Protein dan Enzim Darah Burung Gelatik yang 
Diteliti

No Lokus A l e l Frekuensi  Jawa Frekuensi  Bali

1 Transferrin a 0,7900 0,8000

b 0,2100 0,2000

2 Post-albumin a 0,8500 0,6000

b 0,1500 0,4000

3 Albumin a 1,0000 1,0000

b

4 Pre-albumin a 1,0000 1,0000

b

5 Thyroxine binding a 1,0000 1,0000

pre albumin b

6 Carbonic anhi- a 1,0000 1,0000

drase I b

7 Cellesterase I a 0,7300 0,8000

b 0,2700 0,2000

8 Cellesterase II a 0,9600 0,9000

b 0,0400 0,1000

9 Cholinesterase I a 0,8200 0,8000

b 0,1800 0,2000

10 Cholinesterase II 1 0,9300 0,8300

2 0,0700 0,1700

11 Esterase D 1 0,5800 0,7000

2 0,4200 0,3000
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Tabel 3.  Variasi Genetik 2 Populasi Lokal (Jawa dan Bali) untuk Burung 
Gelatik Jawa Padda oryzivora

No Populasi Lokus H SE Ppoly Epoly

1 J a w a 7 0,1854 0,0461 0,6364 0,6494

2 B a l I 7 0,2352 0,0714 0,6364 0,7594

Keragaman genetik burung gelatik Jawa ini dilihat dengan mengukur 
nilai H yang menunjukkan rata-rata frekuensi individu heterosigot per lokus 
dalam suatu populasi dan hal ini lebih menunjukkan informasi yang lebih berarti 
dari pada nilai Ppoly. Rata-rata heterosigositas  ( H ) burung di Pulau Jawa 
sebesar 0,1854 (18,5 %) sedangkan yang di Pulau Bali 0,2352 (23,5 %) . Hal 
tersebut membenarkan pendapat Nei (1987)  yang menyatakan heterosigositas 
dipengaruhi oleh habitat dan sejarah penyebaran suatu takson (spesies). Pada 
ha-bitat yang kurang bagus akan menyebabkan perkembangan populasi akan 
ter-tekan atau terjadinya penurunan kemampuan reproduksi. Hal tersebut akan 
memberikan akibat berupa penurunan keragaman genetik. Dengan demikian 
merupakan acuan dasar utama penelitian ini, yang menyatakan  keterkaitan 
nilai rata-rata heterosigositas terhadap penurunan keragaman genetik.

Nei (1987), juga mengutip pendapat Nevo bahwa jumlah alela dalam 
setiap lokus sering digunakan untuk menunjukkan keragaman (variabilitas) 
genetik suatu populasi. Hal ini memberikan arti semakin banyak jumlah alela 
yang ditemukan dalam suatu lokus, maka makin tinggi pula variabilitas 
genetiknya. Dari lokus yang ditemukan dalam penelitian ini yang berjumlah 11 
lokus, ternyata 7 lokus menunjukkan polimorf, sedangkan 4 lokus menunjukan 
monomorf. Hal ini menunjukkan adanya variabilitas genetik yang masih cukup 
tinggi pada burung gelatik di Pulau Bali dan Pulau Jawa.

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan

1. Variabilitas / keragaman genetik populasi Padda oryzivora yang dijumpai di 
Pulau Jawa dan Pulau Bali yang diteliti tercermin dari rata-rata hetero -
sigositasnya. Nilai rata-rata heterosigositas ( H ) tertinggi dijumpai pada 
popu-  lasi burung gelatik di Pulau Bali sebesar 23,52 %, sedangkan di 
Pulau Jawa sebesar 18,54 %

2. Proporsi polimorfisme burung gelatik yang berada di lokasi Pulau Bali sama 
dengan proporsi polimorfisme burung gelatik di Pulau Jawa yaitu sebesar 
63,64 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa polimorfisme burung gelatik 
ini cukup tinggi, sehingga sangat membantu untuk tidak terjadinya 
kepunahan burung gelatik ini, karena memiliki keragaman yang cukup tinggi.

Saran

Mengingat burung gelatik Jawa ini termasuk dalam burung endemik, 
maka ada kemungkinan besar terjadinya silang dalam yang terjadi sesama 
pasangan jantan dan betina dalam suatu kelompok. Mengingat hal ini dapat 
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menyebabkan terjadinya penurunan keragaman genetik yang cepat dan 
tentunya akan mempengaruhi status kepunahannya, sehingga usaha pence-
gahan perlu segera dilakukan.
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The Appearence of Blood Protein  in Java Sparrow by Electrophoresis Technic
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ABSTRACT


The aim of this study was to find out the appearence of  blood protein in Java Sparrow and  to use it for the basic information of blood protein level. We used 22 birds to collect the blood of Java Sparrow in certain region (Java and Bali island). We obtained 11 loci of protein which 7 loci were polimorf (Transferrin, Esterase D, Cellesterase I, Cellesterase II, Cholinesterase I, Cholinesterase II, Post-Albumin), and 4 loci were monomorf (Carbonic anhidrase I, Albumin, Pre-Albumin, Thyroxine Binding Pre-Albumin). The average  value of heterozigosity (H) was 23,52% for Bali island and 18,54% for Java island.  Proportion of polymorfism (P poly) in Java and Bali islands were 63,64% 


This study concluded that the population of Java sparrow is not in a critical point (P poly = 63,64%) and the average value of heterozygosity of birds in two islands (Java 18,54 % and Bali 23,52 %) are the reason to prevent the birds from their extinction.


PENDAHULUAN


Burung gelatik Jawa Padda oryzivora, termasuk dalam kelompok burung endemik dan pada umumnya dijumpai  di Pulau Jawa, Bali dan Sumatra. Akan tetapi sekarang burung tersebut telah tersebar diberbagai tempat mulai dari Afrika Barat sampai daerah Cina (Kuroda, 1933). 


Berdasarkan laporan dari World Conservation Monitoring Center (1992), Indonesia memiliki keanekaragaman jenis burung endemik yang tertinggi di dunia (356 spesies), tetapi pada kenyataannya Indonesia juga merupakan negara yang tertinggi memiliki jenis-jenis burung yang terancam  punah ( 135 spesies). Hal ini diperkuat oleh  laporan  Shannaz et al., (1995)  yang mencatat bahwa di Indonesia  104 jenis burung secara global akan punah dan 63 jenis termasuk dalam kategori burung endemik. Van Balen (1997), dalam kompilasinya menyatakan bahwa adanya kemungkinan mengalami kepunahan dari habitat asli burung gelatik ini yang disebabkan oleh adanya penangkapan untuk bahan ekspor, pengaruh penggunaan pestisida dan persaingan dengan burung gereja Passer montanus.


Akhir-akhir ini terlihat adanya campur tangan manusia yang memberi   akibat terhadap kepunahan suatu spesies. Seperti yang ditunjukkan oleh Primack  et al. (1998) yang menyatakan lebih dari 99% spesies yang punah pada saat ini di-sebabkan oleh kegiatan manusia, bahkan menurut laporan  1,3% spesies burung di dunia telah punah.


Keragaman protein dalam sampel darah dapat diukur dengan melihat poli morfisme protein. Sedangkan polimorfisme protein ditunjukkan melalui frekuensi alela yang dapat ditentukan dengan melihat jumlah lokus protein yang ditemukan melalui teknik elektroforesis. Menurut Nei (1987), jumlah alela yang ditemukan dalam setiap lokus sering digunakan untuk menunjukkan ukuran keragaman/variabilitas genetik suatu populasi. Dengan demikian makin banyak alela yang ditemukan dalam satu lokus protein, maka berarti makin tinggi pula keragaman/variabilitas genetiknya.  Sering ditemukan hewan-hewan yang me -ngalami kepunahan, ternyata variabel genetiknya mengalami penurunan (Nevo dalam Nei, 1987).


METODE


Dalam penelitian ini digunakan 22 ekor burung gelatik, yang diambil secara acak di empat lokasi. Lokasi yang diperoleh berdasarkan informasi pendahuluan dari daerah-daerah yang banyak di jumpai burung gelatik. Ke empat lokasi tersebut adalah Gresik (Jawa Timur), Sleman (Jawa Tengah),  Bogor (Jawa  Barat) dan Ubung (B a l i ). Jenis kelamin burung gelatik yang diperoleh adalah  14 ekor jantan dan 8 ekor betina. Penentuan jenis kelamin ini dengan memperhatikan eksteriur burung (paruh).  Burung tersebut dimasukkan dalam kandang secara terpisah berdasarkan empat lokasi pengambilan sampel dan diberi  makan yang berupa biji padi (gabah) serta air minum dalam masing-masing kandang secara ad libitum. 


Bahan yang digunakan untuk mengetahui protein pada burung diperoleh dari darah segar dengan pengambilan darah melalui vena axillaris. Pengambilan dilaksanakan secara aseptis dengan menggunakan alat suntik (disposable syringe)  1 ml. 


Keragaman protein darah dapat ditunjukkan dengan teknik elektroforesis. Melalui teknik elektroforesis ini dapat dihitung frekuensi alel, rata-rata heterosigositas, dan polimorfisme lokus protein. 


HASIL DAN PEMBAHASAN


Dari 22 ekor burung gelatik yang diperoleh di Pulau Jawa (Jawa Barat, Ja-wa Tengah dan Jawa Timur) dan Pulau Bali telah berhasil di isolasi hanya 9 jenis  protein yang dikontrol oleh 11 lokus protein (Tabel 1). Adapun loki yang  menunjukkan polimorf berjumlah 7 lokus ( Esterase D, Cellesterase I, Cellesterase II, Cholinesterase I, Cholinesterase II, Post-Albumin, Transferrin ) dan  4 lokus lainnya menunjukkan monomorf (Carbonic anhidrase I, Albumin, Pre-Albumin, Thyroxine Binding Pre-Albumin ). 


Frekuensi alela yang didapat dengan melihat pita-pita protein yang diekspresikan oleh alat elektroforersis terlihat dalam Tabel 2, di mana frekuensi alel tertinggi dan terendah dijumpai pada daerah Pulau Jawa yaitu pada lokus Celllesterase  II  dan lokus Esterase D.


Tabel 1.  Komposisi Protein, Asal Sampel, Macam Fenotip dan Jumlah Alela dari Protein yang Diuji


		Protein

		Asal sampel

		Lokus

		Macam fenotip

		Jumlah alela

		Bentuk (morfologi)



		Umum 

		

		

		

		

		



		1)  Transferrin

		Plasma

		Tf

		aa,ab

		     2

		polimorf



		2)  Post albumin

		Plasma

		Pa

		aa,ab

		     2

		polimorf



		3)  Albumin

		Plasma

		Alb

		aa

		     1

		monomorf



		4)  Pre albumin

		Plasma

		PA

		aa

		     1

		monomorf



		5)  Thyroxine Binding Pre-albumin

		Plasma

		TBPA

		aa

		     1

		monomorf



		Enzimatik 

		

		

		

		

		



		6)  Carbonic anhidrase I

		Hemolisat

		CA-I

		aa

		     1

		monomorf



		7)   Cellesterase I

		Plasma

		CellEs-I

		aa, ab

		     2

		polimorf



		8)   Celesterase II

		Hemolisat

		CellEs-II

		aa, ab

		     2

		polimorf



		9)   Cholinesterase I

		Plasma

		ChEs- I

		1.1, 1.2

		     2

		polimorf



		10) Cholinesterase II

		Plasma

		ChEs-II

		aa, ab

		     2

		polimorf



		11) Esterase D

		Hemolisat

		Es D

		1,1, 1.2, 2.2

		     2

		polimorf





Lokus protein non enzimatik , sebagai contoh di sini adalah lokus post transferrin dan post albumin. Pada kedua lokus ditemukan hal yang menonjol yaitu frekuensi alel  a  dan b  pada lokus transferrin  memiliki persamaan frekuensinya di dua daerah penelitian (Jawa dan Bali). Akan tetapi berbeda dengan lokus post albumin, di mana frekuensi alel a dan b  untuk burung yang di Pulau Bali ( 0,60 dan 0,40), sedangkan di Pulau Jawa (0,85 dan 0,15). Hal ini dapat disebabkan karena fenotip ab ditemukan lebih banyak dari jumlah fenotip aa untuk lokus albumin  di Pulau Jawa. Sedangkan untuk lokus transferrin  memang sering dijumpai polimorf seperti yang ditemukan oleh Kawamoto  (1982) pada kera ekor panjang (Macaca fascicuaris) yag juga menunjukkan 9 fenotip dengan 4 perbedaan molokuler yaitu C, D, F dan G. Hal yang serupa juga ditemukan pada hewan katak yang merupakan hasil penelitian Nasaruddin (1998), di mana ditemukan 4 fenotip yang diwakili oleh alel B1, C dan D.


Kuantifikasi variabel genetik pada burung di Pulau Jawa dan Bali tersaji pada Tabel 3 Proporsi lokus polimorf ( Ppoly ) pada burung di Pulau Jawa dan Bali adalah 0,6364(63,64 %). Hasil ini tidak menunjang akan proporsi keragaman burung gelatik di kedua pulau (Jawa dan Bali). Sebab nilai Ppoly tidak menggambarkan keseluruhan lokus protein yang ditemukan. Nilai Ppoly hanya menggambarkan lokus yang polimorf saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Merell (1981) yang menyatakan Ppoly hanya menerangkan secara arbitrasi kondisi atau lokus yang polimorf saja dan sama sekali tidak menjelaskan tentang derajat lokus yang monomorf. Sebagai pembanding dapat dilihat dari hasil penelitian pada hasil Ppoly yang dijumpai pada burung Charadrius melodus di daerah Amerika Utara yang dikakukan oleh Haig & Oring (1988). Penelitian ini dilakukan pada burung yang menempati lokasi / daerah yang dipisahkan oleh lautan. News Brunswick terpisah dengan Minnesota, Manitoba Southern, North Dakota, Saskatchewan oleh Samudra Atlantik. Ppoly untuk kedua daerah yang terpisah itu adalah 2,8 untuk News Brunswick dan 5,6 untuk Minnesota Padahal sampel burung yang dijumpai di Minnesota sebanyak 6 ekor, dan News Brunswick berjumlah 16 ekor. Keadaan seperti ini tercermin juga pada hasil penelitian  dari jumlah sampel yang ada di Pulau Bali = 6, hasil Ppoly = 0,6364, sedangkan di pulau Jawa dengan jumlah sampel = 16 ekor, hasil Ppoly juga 0,6364.  


Tabel 2.  Frekuensi Alela Protein dan Enzim Darah Burung Gelatik yang Diteliti


		No

		Lokus

		A l e l

		Frekuensi  Jawa

		Frekuensi  Bali



		1

		Transferrin

		a

		0,7900

		0,8000



		

		

		b

		0,2100

		0,2000



		2

		Post-albumin

		a

		0,8500

		0,6000



		

		

		b

		0,1500

		0,4000



		3

		Albumin

		a

		1,0000

		1,0000



		

		

		b

		

		



		4

		Pre-albumin

		a

		1,0000

		1,0000



		

		

		b

		

		



		5

		Thyroxine binding

		a

		1,0000

		1,0000



		

		pre albumin

		b

		

		



		6

		Carbonic anhi-

		a

		1,0000

		1,0000



		

		drase I

		b

		

		



		7

		Cellesterase I

		a

		0,7300

		0,8000



		

		

		b

		0,2700

		0,2000



		8

		Cellesterase II

		a

		0,9600

		0,9000



		

		

		b

		0,0400

		0,1000



		9

		Cholinesterase I

		a

		0,8200

		0,8000



		

		

		b

		0,1800

		0,2000



		10

		Cholinesterase II

		1

		0,9300

		0,8300



		

		

		2

		0,0700

		0,1700



		11

		Esterase D

		1

		0,5800

		0,7000



		

		

		2

		0,4200

		0,3000





Tabel 3.  Variasi Genetik 2 Populasi Lokal (Jawa dan Bali) untuk Burung Gelatik Jawa Padda oryzivora


		No

		Populasi

		Lokus

		H

		SE

		Ppoly

		Epoly



		1

		J a w a

		7

		0,1854

		0,0461

		0,6364

		0,6494



		2

		B a l I

		7

		0,2352

		0,0714

		0,6364

		0,7594





Keragaman genetik burung gelatik Jawa ini dilihat dengan mengukur nilai H yang menunjukkan rata-rata frekuensi individu heterosigot per lokus dalam suatu populasi dan hal ini lebih menunjukkan informasi yang lebih berarti dari pada nilai Ppoly. Rata-rata heterosigositas  ( H ) burung di Pulau Jawa sebesar 0,1854 (18,5 %) sedangkan yang di Pulau Bali 0,2352 (23,5 %) . Hal tersebut membenarkan pendapat Nei (1987)  yang menyatakan heterosigositas dipengaruhi oleh habitat dan sejarah penyebaran suatu takson (spesies). Pada ha-bitat yang kurang bagus akan menyebabkan perkembangan populasi akan ter-tekan atau terjadinya penurunan kemampuan reproduksi. Hal tersebut akan memberikan akibat berupa penurunan keragaman genetik. Dengan demikian merupakan acuan dasar utama penelitian ini, yang menyatakan  keterkaitan nilai rata-rata heterosigositas terhadap penurunan keragaman genetik.


Nei (1987), juga mengutip pendapat Nevo bahwa jumlah alela dalam setiap lokus sering digunakan untuk menunjukkan keragaman (variabilitas) genetik suatu populasi. Hal ini memberikan arti semakin banyak jumlah alela yang ditemukan dalam suatu lokus, maka makin tinggi pula variabilitas genetiknya. Dari lokus yang ditemukan dalam penelitian ini yang berjumlah 11 lokus, ternyata 7 lokus menunjukkan polimorf, sedangkan 4 lokus menunjukan monomorf. Hal ini menunjukkan adanya variabilitas genetik yang masih cukup tinggi pada burung gelatik di Pulau Bali dan Pulau Jawa.


KESIMPULAN DAN SARAN 


Kesimpulan


1. Variabilitas / keragaman genetik populasi Padda oryzivora yang dijumpai di Pulau Jawa dan Pulau Bali yang diteliti tercermin dari rata-rata hetero -sigositasnya. Nilai rata-rata heterosigositas ( H ) tertinggi dijumpai pada popu-  lasi burung gelatik di Pulau Bali sebesar 23,52 %, sedangkan di Pulau Jawa sebesar 18,54 %


2. Proporsi polimorfisme burung gelatik yang berada di lokasi Pulau Bali sama dengan proporsi polimorfisme burung gelatik di Pulau Jawa yaitu sebesar 63,64 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa polimorfisme burung gelatik ini cukup tinggi, sehingga sangat membantu untuk tidak terjadinya kepunahan burung gelatik ini, karena memiliki keragaman yang cukup tinggi.


Saran



Mengingat burung gelatik Jawa ini termasuk dalam burung endemik, maka ada kemungkinan besar terjadinya silang dalam yang terjadi sesama pasangan jantan dan betina dalam suatu kelompok. Mengingat hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan keragaman genetik yang cepat dan tentunya akan mempengaruhi status kepunahannya, sehingga usaha pencegahan perlu segera dilakukan.
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