
C. Herbivori dan Mutualisme 

(1) Herbivori adalah konsumsi tanaman oleh hewan yang disebut herbivor. Ada dua 

cara tanaman mempertahankan diri dari serangan herbivor tersebut, yaitu (i) 

pertahanan fisik atau mekanik pada permukaan tumbuhan, dan (ii) pertahanan 

kimia. 

(2) Contoh perlindungan fisik tumbuhan antara lain berupa duri-duri tajam dan 

rambut-rambut daun (trichome). Rambut-rambut kelenjar menggabungkan 

pertahanan fisik dan kimia dengan cara mensekresikan senyawa yang membuat 

serangga sulit bergerak di permukaan daun. 

(3) Metabolit sekunder tanaman yang disebut allelokimia dapat mempengaruhi 

pertumbuhan, kesehatan, biologi populasi, atau perilaku hewan. Di antara berbagai 

tipe allelokimia adalah pemikat (attractant), pencegah (deterrent), pengusir 

(repellent), penyebab alergi (allergenic) dan racun (toxin). 

(4) Pengaruh senyawa polimer kompleks pada tumbuhan (seperti selulosa, 

hemiselulosa, lignin, tannin ) bersifat terkait dengan dosis atau bersifat kuantitatif. 

Tidak seperti senyawa polimer kompleks dengan pengaruh yang tergantung dosis, 

senyawa metabolit sekunder seringkali mencegah reaksi biokimia yang spesifik. 

Senyawa sekunder bersifat racun pada konsentrasi rendah, kecuali herbivor 

mempunyai pertahanan untuk melawan aktivitasnya. Beberapa contoh kelompok 

senyawa yang memiliki pertahanan kualitatif adalah alkaloid, terpenoid, dan 

hidrogen sianida. 

(5) Pertahanan constitutive adalah perlindungan tumbuhan yang bersifat permanen, 

sedangkan  pertahanan inducible merupakan respon individu tanaman terhadap 

kerusakan jaringan. 

(6) Herbivor mempunyai mikroba untuk melindunginya dari senyawa sekunder 

tumbuhan. Sistem enzim yang dimiliki herbivor juga menyediakan perlindungan 

terhadap berbagai racun tanaman. Mixed-function oxidases (MFO) dapat 

mendetoksifikasi berbagai racun tumbuhan dan racun sintetik. 

(7) Ada beberapa jenis serangga herbivor yang memanfatkan racun untuk 

keuntungannya. Kumbang Caryedes brasilliensis dapat berkembang di dalam biji 

Dioclea megacarpa (suku Fabaceae) yang mengandung L-canavanin beracun dan 

�
�
	��
����������������	
���	��������������	

����������������������	
���������	�
���������������



memanfaatkannya sebagai sumber nitrogen. Kupu-kupu raja (Danaus plexippus) 

yang memakan Asclepias curassavica, yaitu tumbuhan yang mengandung senyawa 

racun cardiac glycoside, memanfaatkannnya untuk melindungi diri dari burung 

pemangsa. Burung yang mencoba memangsa kupu-kupu raja dewasa akan 

memuntahkannya. 

(8) Bukti paling baik dari dampak herbivor pada tumbuhan datang dari keberhasilan 

pengendalian hayati O. stricta oleh Cactoblastis cactorum di Australia. Kisah 

sukses yang serupa juga diperlihatkan pada pengendalian gulma Klamath di 

Amerika Serikat oleh kumbang Chrysolina quadrigemina. 

(9) Pada mutualisme obligat, tidak ada jenis yang dapat hidup tanpa jenis lainnya. 

Pada mutualisme fakultatif, masing-masing jenis dapat hidup terpisah dan tidak 

tergantung satu sama lain. Mutualisme dapat pula diklasifikasikan berdasarkan 

fungsi, yaitu (i) mutualisme trofik, (ii) mutualisme defensif, dan (iii) 

mutualisme dispersif. 

(10) Koevolusi adalah perubahan evolusioner timbal balik dari jenis-jenis yang 

berinteraksi -- misalnya parasitoid dan inang, pemangsa dan mangsa, para 

pesaing, herbivor dan tanaman, penyerbuk dan tanaman, dan lain-lain. Istilah 

koevolusi dikaitkan dengan studi dari Ehrlich dan Raven (1964) pada kupu-kupu 

dengan tanaman. Keduanya menguraikan teori klasik koevolusi biokimia antara 

serangga dan tumbuhan. 
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