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Pengaruh Perbedaan Konsentrasi
Larutan Fiksatif dan Cahaya

Matahari terhadap Moss Necklace



LATAR BELAKANG

• Moss necklace menjadi salah satu kerajinan tangan yang banyak digemari.

• Moss necklace digunakan sebagai aksesoris dan hiasan.

• Moss necklace menggunakan larutan pengawet alkohol dan air.

• Belum diketahui secara pasti konsentrasi larutan pengawet untuk menghasilkan
moss necklace yang bagus.

• Mengevaluasi larutan fiksatif yang sesuai untuk moss necklace.



TUJUAN

• Mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi larutan fiksatif alkohol pada moss 
necklace.

• Mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap klorofil terlarut pada moss 
necklace.



METODE

Bahan:

• Lumut Campylopus flexuosus

• Alkohol 70%

• Air

Alat:

• Botol flakon ukuran 10 ml 

• Syringe 

• Pinset



Cara Kerja

Disiapkan alat
dan bahan

Botol flakon
dibersihkan
dengan air

Dimasukkan
alkohol

menggunakan
syringe

Dimasukkan air 
menggunakan

syringe

Dikocok agar 
homogen

Dipilih lumut
dengan bentuk
yang seragam

Lumut
dimasukkan ke

dalam flakon
dengan pinset

Botol flakon
ditutup

Diamati selama
14 hari

Parameter yang digunakan dalam menilai moss necklace yaitu bentuk dan struktur lumut
utuh, warna lumut, dan warna larutan.



HASIL





• Moss necklace yang disimpan pada tempat yang terkena sinar matahari
langsung lebih baik.

• Moss necklace dengan larutan alkohol 25% menunjukkan hasil yang 
paling baik.

• Secara keseluruhan, moss necklace yang diberi perlakuan dengan
larutan alkohol 25% dan disimpan pada tempat yang terkena sinar
matahari langsung, menunjukkan hasil yang paling baik.



PEMBAHASAN



Klasifikasi

Divisio : Bryophyta

Classis : Bryopsida

Ordo : Dricanales

Familia : Leucobryaceae

Genus : Campylopus

Spesies : Campylopus flexuosus

(GBIF 2016)



• Pemilihan Campylopus flexuosus karena bentuknya unik dan perbedaan antar
struktur morfologinya dapat dilihat dengan jelas.

• Fiksasi bertujuan untuk mengawetkan spesimen sama seperti saat masih hidup
(American Museum of Natural History 2016).

• Fiksatif yang digunakan yaitu alkohol karena merupakan salah satu yang sering
digunakan untuk membuat herbarium basah untuk lumut (American Museum of 
Natural History 2016).

• Alkohol memiliki daya dehidrasi yang kuat dan menyebabkan pengerasan dan
pengerutan jaringan (American Museum of Natural History 2016).

• Alkohol dicampur dengan air agar larutan tidak terlalu pekat dan untuk
meminimalisir biaya.

• Diberi perlakuan perbedaan konsentrasi alkohol 25%, 50%, dan 75% untuk
mengetahui konsentrasi yang paling baik dalam pembuatan awetan basah.

• Diberi perlakuan penyimpanan pada tempat yang terkena cahaya matahari
langsung dan tidak terkena cahaya matahari untuk mengetahui pengaruh
cahaya matahari terhadap klorofil terlarut.



Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil:

• Larutan fiksatif dengan konsentrasi terkecil menunjukkan hasil yang lebih baik, 
karena pengaruh yang diberikan tidak terlalu kuat sehingga klorofil yang larut
tidak terlalu banyak.

• Sampel yang terkena sinar matahari langsung hasilnya lebih baik daripada yang 
tidak terkena sinar matahari langsung karena sinar matahari dapat mendegradasi
klorofil terlarut, sehingga warna larutan lebih jernih daripada yang lain. 

(American Museum of Natural History 2016).



• Perlakuan perbedaan konsentrasi alkohol pada penelitian ini tidak terlalu efektif
untuk melihat perbedaan pengaruh diantara ketiganya.

• Dari hasil yang didapatkan, diketahui bahwa konsentrasi alkohol yang seharusnya
digunakan untuk pembuatan moss necklace yaitu di bawah 25% untuk
meminimalisir klorofil yang larut.

• Kendala yang ditemui saat penelitian yaitu kesulitan dalam membandingkan hasil
karena perbedaannya tidak terlalu mencolok.

• Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi penentuan kadar
larutan fiksatif yang digunakan untuk pembuatan moss necklace agar didapatkan
hasil yang lebih baik.



KESIMPULAN

• Dari semua perlakuan, hasil paling baik ditunjukkan dari moss necklace 
dengan larutan alkohol 25% dan berada di tempat yang terkena sinar
matahari langsung. 
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TERIMAKASIH ATAS
PERHATIANNYA



DISKUSI

Apa hanya terdapat satu flakon? Bagaimana cara membandingkannya ?
Terdapat dua flakon tiap konsentrasi di tempat yang terkena sinar matahari dan 2 flakon tiap
konsentrasi di tempat yang tidak terkena sinar matahari.

Perbandingan yang dimaksud bagaimana ?
Perbandingan antara air dan alkohol.

Alkoholnya sendiri berapa persen ?
70 %

Berapa lama waktu penyimpanan ?
14 hari

Apakah hanya Campylopus sp. yang bisa dipakai ? Bagaimana penggunaan spesies lain ?
Bisa, tergantung pembuat. Pemilihan lumut Campylopus sp. karena lebih mudah diamati dan 
bentuk unik.

Apa alasan menggunakan konsentrasi seperti itu ? (misal: 50 banding 20)
Agar lebih mudah dalam membuat perbandingan konsentrasi di flakon.




