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PERCOBAAN 1 

TRANSPORTASI LARUTAN HARA DAN HASIL FOTOSINTESIS 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat- zat ke seluruh 

bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat rendah (misal ganggang) penyerapan 

air dan zat hara yang terlarut didalamnya dilakukan melalaui seluruh bagian tubuh. 

Pada tumbuhan tingkat tinggi (misal spermatophyta) proses pengangkutan yang terdiri 

dari xilem dan floem. Tumbuhan membutuhkan O2, CO2, air dan unsur hara untuk 

hidup. Mekanisme proses penyerapan dapat berlangsung karena adanya proses imbibisi, 

difusi, osmosis, dan transpor aktif. 

a. Imbibisi 

Merupakan kemampuan dinding sel dan isi sel untuk menyerap air dari lingkungan 

sekelilingnya 

b. Difusi 

Merupakan perpindahan zat-zat atau molekul-molekul dari daerah konsentrasi tinggi 

(hipertonik) ke konsentrasi rendah (hipotonik). 

c. Osmosis 

Merupakan perpindahan zat pelarut dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke 

larutan yang memiliki konsentrasi tinggi melalui selaput semipermiabel 

d. Transpor aktif 

Merupakan suatu molekul dapat berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi 

tinggi dengan mengaktifkan energi berupa ATP (adenosin trifosfat). 

Sistem pengangkutan pada tumbuhan terdiri dari: 

 

1. Pengangkutan Ekstravaskuler 

Pengangkutan ekstravaskuler merupakan pengangkutan yang berlangsung diluar berkas 

pembuluh.  

Pengangkutan sistem pengangkutan ekstravaskuler dibedakan menjadi: 
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a. Simplas adalah bergeraknya air dan garam mineral dari sel ke sel melalui 

plasmodesmata 

b. Apoplas adalah bergeraknya air dan garam mineral melalui ruang antar sel 

 

2. Pengangkutan intravaskuler 

Pengangkutan intravaskuler merupakan pengangkutan yang berlangsung di dalam 

pembuluh angkut, yaitu di dalam xilem dan floem. Proses pengangkutan terjadi secara 

vertikal. Air dan mineral dalam tanah masuk melalui buluh akar- epidermis- korteks 

endodermis perisikel dan akhirnya masuk ke xilem. Di dalam pembuluh xilem air dan 

mineral diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. 

Adapun faktor yang menyebabkan air di dalam xilem dapat bergerak keatas 

melawan gravitasi adalah: 

a. Daya kapilaritas 

Pembuluh xilem yang dianggap pada tumbuhan dianggap sebagai pipa kapiler. Air akan 

naik melalui pembuluh kayu sebagai akibat dari gaya adhesi antar dinding pembuluh 

kayu dengan molekul air. 

b. Daya tekan akar 

Epidermis akan menyerap air dari dalam tanah secara terus- menerus mengakibatkan 

kadar air dan tekanan turgor akan meningkat. Peningkatan kadar air pada ujung akar 

menyebabkan perbedaan konsentrasi antara sel pada ujung akar dan sel- sel yang berada 

diatasnya.  Tekanan akar pada setiap tumbuhan berbeda- beda. Besarnya tekanan akar 

dipengaruhi oleh besar kecil dan tinggi rendahnya tumbuhan. Bukti adanya tekanan 

akar adalah pada batang yang dipotong, maka air tampak menggenang dipermukaan 

tunggaknya 

c. Daya isap daun 

Disebabkan adanya penguapan (transpirasi) air dari daun yang besarnya dan berbanding 

lurus dengan luas bidang penguapan (intensitas penguapan). Oleh karena itu konsentrasi 

sel yang berada di daun lebih tinggi dibadingkan pada bagian tumbuhan yang lainnya. 

Perbedaan konsentrasi ini yang mendorong perpindahan air dari sel-sel yang berada 

dibawahnya naik ke sel daun.  

d. Pengaruh sel- sel yang hidup 

Perjalanan air dari akar hingga ke daun dibantu oleh sel- sel yang hidup disekitar xilem 

yaitu sel- sel parenkim kayu dan sel sel empulur 
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Tumbuhan mengeluarkan cairan dari tubuhnya melalui 3 proses yaitu: 

1. Transpirasi 

Transpirasi  adalah  terlepasnya air dalam bentuk uap air melalui stomata dan kutikula 

ke udara bebas (evaporasi). Transpirasi dipengaruhi oleh faktor luar dan faktor dalam.  

Faktor luar pada transpirasi meliputi: 

a. Kelembapan udara : semakin tringgi kelembapan udara nmaka transpirasi akan 

semakin lambat. Pada saat udara lembab transpirasi akan terganggu, sehingga 

tumbuhan akan melakukan gutasi 

b. Suhu udara: semakin tinggi suhu maka transpirasi akan semakin cepat 

c. Intensitas cahaya: semakin tinggi intensitas cahaya maka transpirasi akan semakin 

cepat 

d. Kecepatan angin: semakin kencang angin maka transpirasi akan semakin cepat 

e. Kandungan air tanah: semakin banyak air tanah maka penguapan  semakin cepat 

 

Faktor dalam transpirasi yaitu: 

a. Ukuran/ luas daun 

b. Tebal tipisnya daun 

c. Ada tidaknya lapisan lilin pada permukaan daun 

d. Jumlah stomata 

e. Jumlah buluh akar (trikoma) 

Jadi semakin cepat laju transpirasi berarti semakin cepat pengangkutan air dan zat hara 

terlarut, demikian pula sebaliknya. Alat untuk mengukur besarnya laju transpirasi 

melalui daun yaitu fotometer. 

2. Gutasi 

Gutasi adalah pengeluaran air dalam bentuk tetes- tetes air melalui celah- celah tepi 

atau ujung tulang tepi daun. Terjadi pada suhu rendah dan kelembapan tinggi sekitar 

pukul 04.00 sampai 06.00 pagi hari. 

3. Perdarahan 

Perdarahan adalah penguapan air dari tubuh tumbuhan berupa getah yang  disebabkan 

oleh luka. Misalnya penyadapan pada pohon karet dan pohon aren.  

Pada floem, air dan zat larut yang diserap akar akan diangkut menuju daun akan 

dipergunakan sebagai bahan fotosintesis berupa zat gula/amilum/pati. Untuk 

membuktikan adanya pengangkutan hasil fotosintesis melewati floem dapat dilihat dari 
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proses pencangkokan. Ada lima teori yang menjelaskan pengangkutn melalui floem 

yaitu:  

a. Aliran massa 

b. Teori difusi dan pompa aktif 

c. Teori aliran sitoplasma 

d. Aliran difusi antar permukaan 

e. Teori elektroosmosis 

 

TUJUAN PERCOBAAN 

a. Untuk mengetahui pengaruh penyinaran terhadap pengangkutan zat hara pada 

tanaman 

b. Untuk mengetahui pengaruh kelengkapan pada tanaman seperti akar dan daun 

terhadap pengangkutan zat hara pada tanaman. 

 

PROSEDUR PERCOBAAN 

Impatiens balsamina dibersihkan dari kotoran tanpa merusak sistem perakaran,  

Disediakan 8 beaker glass yang sudah berisi air bewarna. Digunakan 4 sampel 

Impatiens balsamina untuk pengukuran tanpa penyinaran, dan dengan penyinaran. 

Dimana Impatiens balsamina yang digunakan dengan karakter lengkap, tanpa akar, 

tanpa daun, tanpa akar dan tanpa daun. Untuk perlakuan tanpa penyinaran dilakukan 

diruang gelap. Dimasukkan sampel kedalam beaker glass yang berisi air bewarna 

selama 5, 10, dan 15 menit kemudian diukur jarak transportasinya. Untuk perlakuan 

dengan penyinaran dilakukan dengan jarak 10 dan 20 cm antara lampu dan sampel 

selama 5, 10, dan 15 menit kemudian diukur jarak transportasinya.  
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PERCOBAAN 2 

FOTOSINTESIS 

 

PENDAHULUAN 

 

Fotosintesis merupakan proses pembentukan senyawa karbon (karbohidrat) dengan 

bantuan energi cahaya cahaya. Reaksi fotosintesis secara sederhana dapat ditulis 

sebagai berikut: 

6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2 

Proses fotosintesis pada tanaman tingkat umumnya terjadi di jaringan mesofil daun. 

Sel-sel mesopil memiliki banyak kloroplas yang mengandung pigmen hijau penyerap 

cahaya yang disebut dengan klorofil, Berdasarkan struktur kimianya, umumnya klorofil 

dibagi menjadi 2: klorofil a dan b (Gambar 6.1.) 

 

Gambar 2.1. Struktur klorofil a, b, bakterioklorofil a dan karotenoids 

Klorofil a dan b banyak terdapat di tanaman hijau, sedangkan bacterioklorofil 

merupakan pigmen klorofil yang terdapat di bakteri tertentu. Karotenoid ditemunakan 

diseluruh organisme fotosintetik. Karotenoid terdapat di membran tilakoid dan mampu 
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menyerap cahaya kemudian ditransfer ke klorofil untuk proses fotosintesis. Karotenoid 

juga berfungsi sebagai fotoprotektif. 

 Fotosintesis secara umum terbagi menjadi: reaksi terang (light reaction) dan 

reaksi gelap (carbon reactions). 

 

Reaksi Terang (dependent of light reaction) 

Reaksi terang terjadi di membran tilakoid. Pada proses ini terjadi peristiwa fotolisis air, 

yaitu proses pemecahan molekul air dengan bantuan cahaya menjadi H+ dan O2. Hasil 

akhir dari reaksi terang adalah O2, NADPH dan ATP. NADPH dan ATP akan 

digunakan untuk reaksi gelap (independent of light reaction). 

 Reaksi terang dimulai dengan penyerapan cahaya pada fotosystems II (P680) 

kemudian terjadi proses fotolisis air. H+kemudian ditransfer ke fotosystems I(P700) 

dengan bantuan plastoquinon, cytochrome complex dan plastosianin.H+ juga ditransfer 

ke lumen oleh cytochrome complex yang kemudian akan berdifusi ke ATP synthase 

untuk pembentukan ATP di stroma. Fotosystem I mereduksi NADP+ menjadi NADPH 

di stroma via ferredoxin dan ferredoxin-NADP reductase. Reaksi terang secara 

sederhana dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2. Skema transfer H+ pada membran tilakoid 

 

 

 

 



7 
 Penuntun Praktikum Fisiologi Tumbuhan 

Reaksi Gelap (independent of light reaction) 

Reaksi gelap terjadi di stroma. Karena reaksi ini tidak membutuhkan cahaya, maka 

reaksi ini sering disebut dengan reaksi gelap. Reaksi ini memanfaatkan NADPH dan 

ATP yang dibentuk pada reaksi terang untuk membentuk karbohidrat dari CO2. 

 

Gambar 2.3. Hubungan reaksi terang dan reaksi gelap 

 

 Mekanisme reaksi gelap berdasarkan pada sikus Calvin. Siklus cakvin 

ditemukan oleh Melvin Calvin pada tahun 1950-an yang kemudian mendapat Nobel 

pada tahun 1961. Sikuls Calvin terdiri dari 3 tahap, yaitu: 

1. Karboksilasi yaitu proses penangkapan/fiksasi CO2 oleh ribulosa 1,5 bisfosfat 

(RuBP) dengan bantuan enzim Rubisco (RuBP Carboxylase) dan membentuk 2 

molekul senyawa 3-fosfogliserat yang merupakan senyawa stabil pertama pada 

siklus Calvin. 

2. Reduksi, yaitu proses pembentukan karbohidrat dari reduksi senyawa 3-fosfogliserat 

dengan penambahan ATP dan NADPH. 

3. Regenerasi, yaitu proses pembentukan kembali aseptor CO2 (RuBP). 
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Gambar 2.4. Siklus Calvin 

 

Pembagian Tanaman Berdasarkan Proses Fotosintesis 

Berdasarkan proses fotosintesis, tanaman secara umum dibagi menjadi 3, yaitu: 

tanaman C3, tanaman C4, dan CAM (Crassulacean Acid Metabolism). Perbedaan 

tanaman tersebut dapat dilihat pada table berikut: 

No. Perbedaan 
Tanaman 

C3 C4 CAM 

1. Enzim Fiksasi CO2 Rubisko PEP Karboksilase PEP Karboksilase 

2. Seludang Pembuluh Tidak Ada Ada Tidak Ada 

3. 
Senyawa Stabil 

Pertama 
3-PGA Oksaloasetat/Malat Oksaloasetat/Malat 

4. 

Jumlah Karbon 

Senyawa Stabil 

Pertama 

3 Karbon 4 Karbon 4 Karbon 

5. Jumlah Fiksasi CO2 1 Kali 2 Kali 2 Kali 

6. 
Tempat Siklus 

Kalvin 
Mesofil 

Seludang 

Pembuluh 
Mesofil 

7. Fotorespirasi Tinggi Rendah Rendah 

8. Waktu Fiksasi CO2 Siang Siang Malam 

9. Laju Fotosintesis Rendah Tinggi Tinggi 

10. 
Efisiensi Peggunaan 

Air 
Rendah Tinggi Tinggi 
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Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fotosintesis 

a. Cahaya; terdiri dari intensitas cahaya, lama penyinaran dan kualitas cahaya (panjang 

gelombang). 

b. Temperatur 

c. Konsentrasi CO2 

d. Air 

e. Umur daun dan keadaan mineral. 

 

TUJUAN PERCOBAAN 

Untuk mengetahui pengaruh kombinasi intensitas cahaya dan konsentrasi Na2CO3 

terhadap laju fotosintesis. 

 

PROSEDUR PERCOBAAN 

Hydrilla sp. sebanyak 10 g dimasukkan ke dalam elenmeyer 500 ml. Kemudian 

ditambah air hingga 300 ml (kontrol). Sebagai perlakuan, gunakan larutan Na2CO3 1 

dan 3 ppm. Kemudian ditutup dengan corong terbalik tanpa terbentuk gelembung udara 

(Gambar). Setelah itu, masing-masing perlakuan diberi cahaya putih, merah, biru, 

kuning, hijau dan tanpa cahaya. Hitunglah jumlah gelembung udara yang tebentuk 

setelah percobaan berlangsung 5, 10 dan 15 menit. 

 

 

Keterangan: 

A. Hydrilla sp. 

B.  Ruang yang berisi gas setelah 

beberapa lama Hydrilla sp. 

mendapat penyinaran 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=jNaGbxJiMjYr7M&tbnid=GV2qn824Wk4lNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://republikscienceone.blogspot.com/2012/09/praktikum-biologi-pengaruh-cahaya.html&ei=m93rUpSXMcqCrgeR_oDADQ&bvm=bv.60444564,d.bmk&psig=AFQjCNHYJbw2vHOIjMl1J1jg0-1i8akfvg&ust=1391275618582108
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PERCOBAAN 3 

RESPIRASI TUMBUHAN 

 

PENDAHULUAN 

 

Respirasi merupakan salah satu proses terpenting dalam sel hidup. Dalam proses ini 

terbentuk energi bebas (ATP dan NADH) yang diperlukan dalam proses sintesis sel dan 

senyawa-senyawa intermediat yang merupakan substrat bagi sintesis senyawa-senyawa 

lain (misalnya  asam amino, protein, lemak).  

Reaksi Respirasi 

C6H12O6 + 6CO2 →6CO2 + 6H2O  = -686kkal 

Oleh sebab itu laju respirasi jaringan dapat memberikan gambaran tentang tingkat 

kegiatan metabolisme jaringan itu. Laju respirasi ditetapkan dengan cara mengukur 

banyaknya CO2 yang terbentuk dan gas oksigen yang diserap persatuan berat segar 

(kering) jaringan per satuan waktu. Hasil pengukuran absorbsi O2 dan CO2 yang 

dilepaskan digunakan sebagai penentu kuosien respirasi (KR) jaringan. Cara ini dapat 

digunakan sebagai cara untuk menentukan  substrat yang  direspirasikan. Kuosien  

respirasi ialah rasio molekul (volume) CO2  yang  dilepaskan  oleh jaringan pada   

periode   waktu   tertentu   dalam   molekul   (volume) O2  yang   diambil  (diabsorbsi).  

          Molekul  CO2  yang dilepaskan 

Kuosien respirasi (KR)   =   

                  Molekul  O2  yang diabsorbsi 

 

Sebaliknya untuk mengukur kuosien respirasi pada jaringan berklorofil dilakukan di 

tempat gelap, dengan tujuan untuk menghilangkan perubahan gas kerena proses 

fotosintesis. 

 Selain jenis substrat , masih ada faktor lain yang menyebabkan nilai KR 

berfluktuasi, diantaranya  : 

1. Suhu  : dapat mempengaruhi penyerapan O2 dan produksi CO2. Biji apel yang 

dorman memiliki nilai KR yang meningkat dengan meningkatnya suhu dan 
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sebaliknya menurun dengan menurunnya suhu. Pada Lupinus alba suhu 

mempengaruhi konsumsi oksigen sehingga KR berubah – ubah sesuai dengan 

perubahan suhu. 

2.  Asam Organik  : Oksigen yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan akan digunakan 

juga untuk sintesis asam organik  disamping untuk respirasi. 

Sebetulnya nilai KR tidak akan konstan meskipun diukur pada lingkungan tetap, 

tetapi nilai KR dapat berubah karena  variasi waktu. 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Respirasi 

a. Ketersediaan Substrat 

b. Ketersediaan Oksigen 

c. Suhu 

d. Jenis dan Umur Tumbuhan 

 

Respirasi Selular dan Fermentasi 

1. Keseluruhan reaksi C6H12O6 + 6O2 →   6CO2 + 6H2O + Energi 

2. Respirasi 

3. Selama respirasi glukosa seluruhnya dioksidasi menjadi karbondioksida. Langkah 

reaksi redoks membebaskan sejmlah energi substansial untuk mensintesis ATP. 

Secara keseluruhan, sekitar 40% energi yang dibebaskan dari glukosa ditangkap 

sebagai ATP, dan sisanya hilang sebagai panas 

4. Dalam respirasi, oksigen merupakan akseptor elektron terakhir, oksigen mereduksi 

air. 

5. Jalur respirasi meliputi 3 tahap: glikolisis, siklus krebs, dan rantai transpirasi 

elektron. 

6. Sebagian besar pembentukan ATP terjadi pada tahap akhir respirasi. 

7. Glikolisis terjadi didalam sitoplasma sel, sementara dua tahap yang terakhir 

berlangsung di mitokondria. 
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TUJUAN PERCOBAAN 

a. Untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap kecambah Phaseolus radiatus. 

b. Untuk mengetahui laju respirasi dan kuosien respirasi kecambah Phaseolus 

radiatus. 

 

PROSEDUR PERCOBAAN 

A. Metode Pengukuran : Manometrik sederhana 

 

1. Siapkan dua set untuk dua perangkat manometrik seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Pada manometer I : 

Masukkan tabung kecil yang diisi KOH. Kecambah dimasukkan tetapi jangan sampai 

kecambah masuk ke KOH. Dimasukkan vial berisi Metilen blue di bagian tengah dasar 

erlenmeyer. Dimasukkan pipet ukur bersama sama dengan penutup tabungnya dengan 

ujung pipet ke dalam botol vial. 

 

Pada manometer II : Lakukan seperti pada langkah-langkah pada manometer 1, tetapi 

larutan KOH diganti dengan H2O. 

Pipa 1 ml 

Sumbat Plastik 

Erlenmeyer 

Metilen Blue 

Sampel 

Larutan KOH 
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Usahakan dua manometrik dirangkai secara bersamaan waktunya. Lakukan pengukuran 

perubahan larutan. Metilen Blue pada monometer tiap 5 menit dalam waktu percobaan 

selama 20 menit (4 periode pengamatan). 

 

Cara Penghitungan Sederhana : 

1. Manometer dengan H2O menghasilkan gas , misal 0,2 cm3 

2. Manometer dengan KOH mengkonsumsi gas 0,6 cm3 

Jadi oksigen dikonsumsi ekivalent dengan 0,6 cm3 

CO2 diproduksi – O2 dikonsumsi = 0,2 cm3 

Oleh karena itu CO2 diproduksi = (0,6 + 0,2 ) cm3 = 0,8 cm3 

Jadi RQ = 0,8 / 0,6 = 1,3 

  

B.  PENGARUH  SUHU TERHADAP RESPIRASI 

1. Dengan Air Biasa 

Ditimbang kecambah Phaseolus radiatus sebanyak 100 gram, lalu dibagi kedalam 2 

bagian. Dimasukkan 50 gram pertama kecambah Phaseolus radiatus kedalam botol 

selai. Direndam dengan air, ditutup dengan sterofoam yang sudah dilubangi, 

dimasukkan thermometer kedalamnya dan dicatat suhu awal. Diamati dan dicatat 

prerubahan suhu setiap 0, 5, 10, 15 dan 20 menit. 

 

2. Dengan Air Panas 

Dimasukkan 50 gram kecambah Phaseolus radiatus yang kedua kedalam botol selai. 

Direndam dengan air hangat selama 5 menit, ditutup dengan sterofoam yang sudah 

dilubangi. dimasukkan thermometer kedalamnya dan dicatat suhu awal. Diamati dan 

dicatat prerubahan suhu setiap 0, 5, 10, 15 dan 20 menit. 
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PERCOBAAN 4 

PENGARUH FAKTOR LINGKUNGAN TERHADAP LAJU TRANSPIRASI 

 

PENDAHULUAN 

 

Transpirasi merupakan proses hilangnya air dari tubuh tumbuhan dalam bentuk uap air. 

Sedangkan evaporasi adalah hilangnya air dalam bentuk uap dari tumbuhan dan 

lingkungan ke atmosfer. Tumbuhan dalam aktivitas hidupnya, mengeluarkan sejumlah 

besar air yang diserap (90%) ke atmosfer dalam bentuk uap air, hanya 1 – 2% 

digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis atau didalam kegiatan metabolik 

sel-sel daunnya.Proses transpirasi terjadi melalui 2 tahapan, yaitu: 

1. Evaporasi air dari dinding sel ke ruang antar sel yang ada dalam daun. Proses ini 

akan terus berlangsung sampai rongga antar sel jenuh dengan uap air. Sel-sel yang 

menguapkan air ke rongga antar sel akan kekurangan air sehingga potensial airnya 

menurun. Pada tahap inilah air yang diserap oleh akar akan dibawa naik melalui 

pembuluh xylem sampai bagian daun. 

2. Difusi air dari ruang antar sel ke atmosfer melalui stomata, kutikula ataupun 

lentisel. 

Berdasarkan bagian tumbuhan yang dijadikan tempat transpirasi, maka 

transpirasi dibedakan menjadi 3 yaitu: 

1. Transpirasi Stomata 

2. Transpirasi Kutikula 

3. Transpirasi Lentisel 

 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembukaan Stomata 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembukaan dan penutupan stomata adalah: 

1. Cahaya; Pada siang hari stomata membuka dan pada malam hari stomata menutup. 

2. Karbon dioksida (CO2): konsentrasi CO2 yang tinggi menyebabkan stomata 

menutup dan O2 rendah menyebabkan stomata membuka. 

3. Potensial air: Potensial air rendah stomata menutup 
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4. Temperatur: Temperatur tinggi 30-350C , stomata menutup karena terjadi cekaman 

air yang menurunkan tekanan turgor sel penutup. 

5. Angin: Angin membawa  CO2 masuk ke dalam stomata sehingga stomata menutup 

sebagian/parsial. Dilain pihak angin menyapu lapisan air di permukaan daun 

sehingga mempercepat penguapan air. 

6. Ion Kalium/Potassium (K+
)masuk ke dalam sel penutup sehingga stomata membuka. 

Besarnya lubang stomata pada waktu membuka tergantung pada konsentrasi K+ 

pada sel penutup. Contoh konsentrasi K+ sebesar 0,5 M menurunkan tekanan air 

sebanyak 2 MPa. Cahaya memacu penimbunan K+ ke dalam sel penutup. Bila 

tumbuhan di tempatkan di tempat gelap maka stomata menutup karena K+ keluar 

dari sel penutup. Ion potassium secara alami disuplai dari epidermis di sekitar sel 

penutup. Pada sel penutup yang tidak berkloroplas, K+ tidak di perlukan dalam 

jumlah banyak. K+ dipompa dengan energi matahari sehingga dapat meningkatkan 

pH sel penutup akibatnya stomata membuka. Potassium masuk ke sel penutup 

menyebabkan H+  keluar, ternyata tidak ada pengaruh keterlibatan CI- dalam 

pembukaan dan penutupan stomata. 

7. Asama absisat (ABA). Fitohormon ini memacu penutupan stomata ABA dalam 

konsentrasi 10-6 M sudah dapat menyebabkan stomata menutup.  

 

TUJUAN PERCOBAAN 

Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui pengaruh lingkungan (angin) terhadap 

laju transpirasi. 

 

PROSEDUR PERCOBAAN 

Sampel yang telah dipotong dimasukkan kedalam air, kemudian dipasang cabang 

tersebut pada fotometer dengan cara :  

Tutup ujung kapiler dengan jari. Masukkan air kedalam fotometer melalui reservoir. 

Usahakan tidak ada gelembung udara. Sampel dimasukkan pada tabung fotometer. 

Kemudian tutup reservoir dengan sumbat karet. Diberi vaselin pada persinggungan 

sampel dengan lubang dan sumbat tabung reservoir. Buat gelembung udara pada pipa 

kapiler dan letakkan pada posisi a. Amati berapa lama gelembung udara bergerak dari a 

ke b dan hal tersebut menunjukkan jumlah air yang ditranspirasikan. Ukur volume a – b 

pada pipa kapiler. Hitung seluruh luas daun dari sampel. Selanjutnya hitung kecepatan 
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transpirasi tanaman tersebut dalam ml air/jam/cm2 luas daun. Lakukan hal yang sama 

pada perlakuan pemberian angin, vaselin dan kombinasi diantaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b        a 
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PERCOBAAN 5 

POLA PERTUMBUHAN TANAMAN 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Tanaman mempunyai ciri antara lain tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah 

proses pertambahan jumlah dan ukuran sel yang bersifat permanen (tetap), tidak bisa 

balik (irreversible), dan dapat dinyatakan secara kuantitatif. Cara melihat pertumbuhan 

yang terjadi pada tanaman dapat dilakukan pengukuran- pengukuran ditingkat seluler, 

jaringan, organ atau tubuh tanaman pada interval waktu tertentu. Pertumbuhan ditingkat 

seluler dapat diukur pada peningkatan panjang, volume ataupun kecepatan 

pembelahannya, sedangkan ditingkat organ dan tanaman utuh dapat menggunakan 

parameter masa (berat kering dan berat basah), panjang atau tinggi, luas permukaan 

atau volume. Pertumbuhan biasanya diikuti dengan perubahan bentuk.  

 Pertumbuhan terdiri dari 2 yaitu: 

1. Pertumbuhan primer  

Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang menyebabakan batang dan akar 

tumbuhan bertambah tinggi atau panjang.pertumbuhan primer ini diawali dengan 

pembelahan sel di daerah meristem apikal. Meristem apikal terbagi atas 3 daerah 

yaitu daerah pembelahan, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi.  

2. Pertumbuhan sekunder 

Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang menyebabkan akar dan batang 

bertambah lebar. Pertumbuhan ini disebabkan adanya pembelahan pada jaringan 

meristem sekunder (meristem lateral). 

Ada dua macam meristem lateral yaitu  kambium vaskuler (terletak diantara xilem 

dan floem yang menyebabkan pembelahan sel kearah dalam membentuk sekunder, 

dan membelah kearah luar membentuk floem sekunder sehingga batang tambah 

membesar dan kambium gabus disebut juga felogen terletak dibawah epidermis 

dekat kolenkima yang berfungsi menebalkan batang. 

 Ada dua teori yang menerangkan tentang perkembangan meristem apikal yaitu: 

1. Teori tunika korpus 
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Teori yang menyatakan bahwa titik tumbuh akar dan batang pada tumbuhan terdiri 

dari 2 zona yang terpisah susunannya, yaitu tunika dan korpus, tunika merupakan 

lapisan terluar, yang selanjutnya berkembang menjadi jaringan primer. Korpus 

adalah bagian pusat titik tumbuh yang memiliki kemampuan pembelahan kesegalah 

arah. Teori tunika korpus dikemukakan oleh ahli botani Schmidt. 

2. Teori histogen 

Titik tumbuh akar dan batang disebut dengan histogen. Histogen terdiri dari plerom 

(bagian pusat akar dan batang yang akan menjadi empulur dan fasis), gematogen 

(lapisan terluar yang akan membentuk epidermis) dan priblem (lapisan yang akan 

menjadi korteks).  

Besarnya pertumbuhan dalam satuan waktu tertentu dinamakan laju tumbuh. 

Laju tumbuh jaringan, organ atau tanaman utuh berubah menurut waktu, sehingga bila 

digambarkan dengan grafik (laju tumbuh pada ordinat dan waktu pada absisa) akan 

merupakan kurva berbentuk huruf S atau dikenal dengan nama kurva sigmoid. Kurva 

pertumbuhan dapat berbentuk sigmoid bila pengukuran parameter dilakukan dalam 

interval waktu tertentu sampai satu siklus hidup sel, organ ataupun tanaman lengkap. 

Kurva sigmoid berguna untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman karena dari kurva tersebut dapat dilihat tingkatan 

perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan dalam bentuk menuju ketingkat 

yang lebih sempurna bersifat kualitatif dan irreversible 

Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen- komponen 

biji yang mempunyai kemampuan untuk menjadi tumbuhan baru. Tipe perkecambahan 

terdiri dari: 

1. Perkecambahan epigeal  

Perkecambahan epigeal yaitu perkecambahan yang ditandai dengan  

terangkatnya kotiledon keatas permukaan tanah, sehingga bagian hipokotil dapat 

terlihat diatas permukaan tanah. Contoh: perkecambahan kacang hijau 

2. Perkecambahan hipogeal 

Perkecambahan hipogeal adalah perkecambahan dimana kotiledone tidak dapat 

terangkat keatas permukaan tanah, sehingga hipokotil tidak terlihat diatas permukaan 

tanah. Contoh: perkecambahan kacang kapri dan jagung. 
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman yaitu: 

1. Faktor Eksternal, faktor eksternal terdiri dari: 

a. Cahaya 

Cahaya (merah, biru, nila, dan violet) berperan sebagai sumber energi dalam 

proses fotosintesis. Pertumbuhan kecambah ditempat gelap akan tumbuh lebih 

cepat panjang dari pada kecambah ditempat terang. Peristiwa ini disebut etiolasi. 

Efek fotoperiodisme merupakan respon tumbuhan terhadap panjang pendeknya 

sinar matahari. Fotoperiodisme pada tumbuhan dikendalikan oleh fitokrom. 

Berdasarkan respon tumbuhan terhadap panjang pendeknya penyinaran 

tumbuhan dibedakan atas: 

 Tumbuhan hari pendek (short day plant) 

 Tumbuhan hari panjang (long day plant) 

 Tumbuhan hari netral (neutral day plant) 

b. Kelembapan 

Tanah yang lembab dan udara yang kering mempercepat pertumbuhan dan 

perkembangan 

c. Unsur Hara 

Ada dua kelompok mineral yang dibutuhkan yaitu makronutrien (C, H, O, N, S, 

P ,K, Ca, Fe, Mg) dan mikronutrien (B, Mn, Mo, Zn, Cu, Cl). Kekurangan unsur 

hara disebut defisiensi. 

d. Suhu 

Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh suhu. Suhu yang baik untuk 

pertumbuhan adalah suhu yang optimum.  

e. Air 

Air merupakan senyawa yang penting untuk pertumbuhan dan  

perkembangan. Sebagai pelarut unsur hara dalam tanah, dan memelihara 

temperatur tanah.  

f. pH 

pada kondisi pH normal, kandungan unsur hra yang diperlukan seperti Ca, Mg, 

P, dan K cukup tersedia.    

2. Faktor Internal, faktor internal terdiri dari: 

a. Genetik (hereditas) 
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Gen adalah faktor pembawa sifat menurun yang terdapat dalam sel makhluk hidup. 

Gen bekerja untuk mengkodekan aktivitas dan sifat yang khusus dalam pertumbuhan 

dan perkembangan. 

b. Enzim 

Suatu rangkaian dalam tubuh makhluk hidup tidak dapat berlangsung hanya 

melibatkan satu jenis enzim. Perbedaan jenis gen menyebabkan terjadinya perbedaan 

respon pertumbuhan terhadap kondisi lingkungan yang sama. 

c. Hormon (fitohormon) 

Hormon merupakan zat pangatur tumbuh, yaitu molekul organik yang dihasilkan 

oleh suatu bagian tumbuhan dan ditransportasikan kebagian lain yang 

dipengaruhinya. Hormon dalam konsentrasi rendah menimbulkan respon fisiologis. 

Terdapat dua kelompok hormon yaitu: 

 Hormon pemicu pertumbuhan (auksin, giberelin, dan sitokinin) 

 Hormon penghambat pertumbuhan (asam absisa, gas etilen, hormon   kalin dan 

asam traumalin). 

  

TUJUAN PERCOBAAN 

a. Mengetahui pengaruh auksin terhadap pola pertumbuhan tanaman 

b. Mengetahui pengaruh konsentrasi auksin terhadap pola pertumbuhan tanaman 

c. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

 

PROSEDUR PEROBAAN 

Arachis hipogea dihitung sebanyak 50 biji, dimasukkan  biji tersebut kedalam larutan 

IAA dengan konsentrasi 1 ppm, 2 ppm, dan air sebagai kontrol. Biji tersebut direndam 

selama 1 jam 30 menit. Dipilih biji yang tidak mengapung lalu ditanam kedalam 

polybag dengan perbandingan tanah dan pasir 1:1. Ditanaman Arachis hipogea bagian 

kelopaknya menghadap ke bawah. Diamati pertumbuhan tanaman selama 2 minggu. 

Dilihat panjang batang, jumlah daun. Dicatat dan dibuat grafik pertumbuhannya. 
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PERCOBAAN 6 

ZAT PENGATUR TUMBUH AUKSIN 

 

PENDAHULUAN 

 

Hormon tumbuhan adalah senyawa organik yang disintesis di salah satu bagian 

tumbuhan dan dipindahkan ke bagian lain, dan pada konsentrasi yang sangat rendah 

mampu menimbulkan suatu respon fisiologis. Hormon tidak memiliki fungsi sebagai 

nutrisi di dalam tanaman. Sedangkan zat pengatur tumbuh (ZPT) adalah senyawa-

senyawa lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan hormon tetapi diproduksi 

secara eksogen. 

 

Penemuan Hormon 

1) Charles & Francis Darwin (1880 ): 

- Mempelajari pembengkokan seedling yang tidak mengarah ke cahaya. 

- Memotong ujung (koleoptil), tidak ada pembengkokan. 

- Menutupi pucuk dengan kertas, tidak ada pembengkokan. 

- Kesimpulannya: sinyal diterima di ujung.  

2) Boysen-Jensen (1913) : 

- Menggunakan potongan mika yang disisipkan dibawah ujung pada sisi 

berlawanan cahaya = tidak ada pembengkokan 

- Menyisipkan pada sisi yang sama dengan cahaya = pembengkokan terjadi. 

- Kesimpulannya: diperlukan transport sinyal sepanjang sisi yang berlawanan 

dengan cahaya. 

3) Frits Went (1926) : 

- Memotong ujung dan meletakkannya sebentar pada agar. 

- Kemudian memotong ujung seedling lainnya, letakkan blok agar pada ujung, 

dalam gelap. 

- Ketika meletakkan potongan pada ujung, seedling membengkok menjauh dari 

sisi dengan blok. 

- Kesimpulannya: terdapat difusi sinyal dari ujung menuju ke blok, merangsang 

pertumbuhan pada sisi berlawanan dari cahaya diterima. 
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- Digunakan sebagai bioesay; lebih banyak auksin = pembengkokan semakin 

panjang. 

- Pemurnian auksin dan identifikasi. 

 

 
Penelitian tentang Auksin 

 

Terdapat lima hormon utama, yaitu: 

a. Auksin 

b. Giberelin 

c. Sitokinin 

d. Etilen 

e. Asam Absisat 

Ada 2 senyawa baru dianggap hormon: 

a. Brassiolida 

b. Sistemin  

Auksin pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Belanda bernama Frits Went tahun 1926. 

Dia menemukan suatu senyawa yang belum dikarakter dapat menyebabkan 

pembengkokan koleoptil tanaman oat ke arah cahaya. Adapun peranan auksin yaitu: 

a. Auksin memicu aktivitas enzim yang melonggarkan serat dinding sel. 



23 
 Penuntun Praktikum Fisiologi Tumbuhan 

b. Auksin merangsang pembelahan sel, mengaktifkan kambium vaskuler dan 

mendorong pembentukan akar lateral oleh perisikel. 

c. Auksin menghambat pertumbuhan pucuk lateral. 

d. Jumlah kecil auksin dapat mendorong petumbuhan akar, sedikit peningkatan justru 

menghambat perakaran. 

e. Auksin diproduksi biji untuk merangsang pertumbuhan buah. Jika sel telur tidak 

dibuahi, ovula tidak menjadi biji dan auksin tidak dapat dihasilkan.  

f. Kekurangan auksin menyebabkan absisi pada bunga. 

g. Auksin juga mencegah buah dan daun gugur prematur, dapat disemprotkan untuk 

mencegah pengguguran. 

h. Dapat digunakan sebagai herbisida selektif untuk gulma berdaun lebar. Contoh: 

beberapa herbisida 2,4-D; 2,4,5-T 

 

Jenis-jenis Auksin: 

a. Auksin alami 

IAA (Indole Acetat Acid) 

b. Auksin Sintetik 

Indole-3-Butyric Acid (IBA), 2,4-Dichlorophenoxy Acetic Acid (2,4-D), α-

Naphtalene Acetic Acid (α -NAA), 2,4,5-Trichlorofenoksi Acetic Acid (2,4,5-T), 

Dicamba, Picloram. 

 

Biokimia Auksin 

a. Auksin disintesis terutama pada apikal meristem-ujung batang, daun muda, biji 

yang sedang berkembang. 

b. Prekursor utama auksin adalah Tryptophan 

 
Struktur Indole-3-Acetic Acid (IAA) 

 

Transpor Auksin 
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a. Auksin bergerak melalui floem dari daun dewasa, tetapi jalur utamanya adalah 

melalui sel berkas pembuluh yang sesuai (sel parenkim). 

b. Arah pergerakan transportasinya polar, dari ujung batang ke dasar batang menuju 

ujung akar (basipetal). 

c.  Transpor polar memerlukan energi (ATP), namun tidak langsung. 

 

TUJUAN PERCOBAAN 

 

a. Untuk mengetahui pengaruh beberapa konsentrasi auksin terhadap pembentukan 

dan laju pertumbuhan akar stek jenis tanaman. 

b. Untuk mengetahui peranan auksin pada pertumbuhan tanaman. 

 

PROSEDUR PERCOBAAN 

Auksin dilarutkan dengan konsentrasi 0; 0,5; 1; 2,5; 5 ppm. Disediakan stek tanaman 

berkayu yang telah diperbaharui stek bagian bawah, lalu dicelupkan ke dalam larutan 

auksin sesuai perlakuan. Stek ditanam ke dalam media tanah dan pasir dengan 

perbandingan 1:1. Stek disiram dan diamati dengan interval waktu 1 minggu selama 3 

minggu. Untuk melihat panjang akar, sampel dicuci bagian akar dan diukur panjang 

setiap akar lalu dirata-ratakan. Dibuat tabel data rata-rata jumlah dan panjang akar pada 

masing-masing konsentrasi. 
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PERCOBAAN 7 

DOMINANSI APIKAL 

 

PENDAHULUAN 

 

Di dalam pertumbuhan tanaman terdapat adanya dominansi pertumbuhan dibagian 

apeks atau ujung organ, yang disebut sebagian dominansi apikal. Pemangkasan tunas 

pada puncak batang akan mengakibatkan berkembangnya tunas pada ketiak daun atau 

tunas lateral. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tunas lateral terhalang oleh 

adanya tunas pada puncak batang atau disebut  apikal dominansi atau dengan dominansi 

puncak. Dominansi apikal atau dominansi pucuk biasanya menandai pertumbuhan 

vegetatif tanaman yaitu pertumbuhan akar, batang dan daun. Dominansi apikal 

setidaknya berpengaruh dalam menghambat pertumbuhan lateral. Selama masih ada 

tunas pucuk, pertumbuhan tunas lateral akan terhambat sampai jarak tertentu dari 

pucuk. 

 Dominansi apikal disebabkan oleh auksin yang didifusikan tunas pucuk ke 

bawah (polar) dan ditimbun pada tunas lateral, hal ini akan menghambat pertumbuhan 

tunas lateral karena konsentrasinya masih terlalu tinggi. Konsentrasi auksin yang tinggi 

ini akan menghambat pertumbuhan tunas lateral yang dekat dengan pucuk. 

Hormon Auksin Pendukung Dominansi Apikal 

Thimann dan Skoog menunjukkan bahwa dominansi apikal disebabkan oleh auksin 

yang didifusikan tunas pucuk ke bawah (polar) dan ditimbun pada tunas lateral, hal ini 

akan menghambat pertumbuhan tunas lateral karena konsentrasinya masih terlalu 

tinggi. Konsentrasi auksin yang tinggi ini akan menghambat pertumbuhan tunas lateral 

yang dekat dengan pucuk (Dahlia, 2001). Auksin diproduksi secara endogen pada 

bagian pucuk tanmana yang akan didistribusikan secara polar yag mampu menghambat 

pertumbuhan tunas lateral. 
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Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dominansi Apikal 

 Faktor Fisik 

 Cahaya  

 Suhu 

 Gravitasi 

 Faktor Kimia 

 Karbondioksida 

 Oligosakarida 

 Protein 

 Senyawa anorganik 

 Hormon (ABA, Giberelin, Sitokinin, Auksi dan Etilen) 

 

TUJUAN PERCOBAAN 

a. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi Auksin terhadap pertumbuhan tunas apikal. 

b. Untuk mengetahui penyebab terjadinya dominansi apikal dan dominansi tunas lateral 

 

PROSEDUR PERCOBAAN 

Ditanam benih Phaseolus radiatus dalam polybag selama dua minggu. Buat larutan 

IAA dengan konsentrasi  1 ppm  dan 2  ppm. Potong ujung Phaseolus radiatus dan 

letakkan kapas yang telah dibasahi IAA pada ujung batang tersebut. Lekatkan dengan 

menggunakan vaselin. Ditanam kedalam media pasir:tanah 1:1. Amati setiap hari 

perkembangan tanaman tersebut selama 10 hari. Buatlah tabel dan grafik hubungan 

antara konsentrasi IAA dengan pertumbuhan tunas lateral dan buat kesimpulan dari 

hasil percobaan tersebut. 
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PERCOBAAN 8 

ZAT PENGATUR TUMBUH ETILEN 

 

PENDAHULUAN 

 

Seorang ahli fisiologi berkebangsaan Rusia Dimitry N Beljubow (1876-1926), adalah 

orang pertama yang menyatakan bahwa etilen mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. 

Pada 1901, etilen dicirikan di dalam gas bercahaya dan menunjukkan etilen 

menyebabkan tiga respon pada kecambah kapri (Pisum sativum): terhambatnya 

pemanjangan batang, semakin menebalnya batang, dan munculnya kebiasaan untuk 

tumbuh mendatar. 

 

Etilen adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh (C2H4) yang pada suhu kamar berbentuk 

gas. Senyawa ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam 

proses pertumbuhan dan pematangan hasil-hasil pertanian. Pada tanaman, etilen 

dinyatakan sebagai hasil samping respirasi. Dari penelitian fisiologi diketahui bahwa 

proses-proses metabolisme selama pertumbuhan dan perkembangan tanaman dihasilkan 

etilen. Pada pemasakan buah disintesis etilen dalam konsentrasi yang cukup tinggi dan 

diakumulasikan dalam ruang intrasel pada jaringan buah. Etilen juga dihasilkan oleh 

jaringan dan organ lain seperti bunga, daun, batang, akar, umbi, dan biji. Pada jaringan 

yang sedang tumbuh, etilen berada pada konsentrasi yang rendah yaitu kurang dari 0,1 

ppm. 

 

Beberapa senyawa yang mempunyai pengaruh seperti etilen, misalnya asetilen dan 

propilen, tetapi aktivitasnya jauh lenih rendah. Etilen 60 – 100 kali lebih aktif 

dibandingan dengan propilen. Bahan kimia yang melepaskan etilen adalah etepon 

(nama umum), dan ethrel (nama dagang) dengan bahan aktif asam 2-kloroetilfosfonat. 

 

Karakteristik Etilen: 

a. Dalam keadaan normal, etilen akan berbentuk gas dan struktur kimianya sangat 

sederhana sekali. 
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Struktur etilen 

b. Di alam etilen akan berperan apabila terjadi perubahan secara fisiologis pada suatu 

tanaman. 

c. Hormon ini akan berperan dalam proses pematangan buah dalam fase klimaterik. 

d. Mempengaruhi perombakan klorofil 

e. Dihasilkan jaringan tanaman hidup pada saat tertentu 

f. Merupakan homon (dihasilkan tanaman, bersifat mobil, senyawa organik) proses 

pematangan 

 

Fungsi Etilen 

a. Mempercepat pematangan buah 

b.  Mengakhiri masa dormansi 

c. Merangsang pertumbuhan akar dan batang 

d. Pembentukan akar adventif 

e. Merangsang absisi buah dan daun. Absisi diawali oleh penurunan relatif auksin dan 

giberelin. 

f. Induksi sel kelamin betina pada bunga 

g. Merangsang pemekaran bunga 

h. Hormon penghambat pertumbuhan 

 

Hal yang melawan kerja etilen 

a. Pada konsentrasi tinggi (5-10%), CO2 menghambat efek etilen, yang berlaku 

sebagai pemnghambat kompetitif dalam kerja etilen.  

b. Pada buah yang sedang masak, CO2 mencampuri kemampuan etilen dalam 

mengkatalisis pembentukannya sendiri. 
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c. Penghambat kerja etilen yang jauh lebih efektif adalah Ag+, ion perak. Perak 

tiosulfat bahkan terbukti lebih efektif dalam menunda penuaan pada bunga potong 

daripada perak nitrat. 

 

TUJUAN PERCOBAAN 

 

a. Untuk mengetahui penyebab beberapa konsentrasi karbit terhadap perubahan warna 

dan tingkat kematangan beberapa jenis buah. 

b. Untuk mengetahui peranan etilen pada pertumbuhan tanaman. 

 

METODE PERCOBAAN 

 

Larutan karbit disiapkan dengan konsentrasi 0; 0,5; 1; 2,5; 5 ppm. Buah dipisahkan 

untuk masing-masing konsentrasi perlakuan. Buah dibungkus kertas, masing-masing 

dari jenis yang berbeda kemudian disemprot dengan larutan karbit. Buah tersebut 

dimasukkan ke dalam kardus yang berbeda sesuai dengan perlakuan. Kemudian kardus 

dilakban dan disimpan ke dalam ruangan. Diamati setiap dua hari sekali selama 

seminggu. 
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PERCOBAAN 9 

UNSUR-UNSUR HARA ESENSIAL UNTUK PERTUMBUHAN TUMBUHAN 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Larutan hara adalah suatu unsur esensial yang dibutuhkan oleh suatu tanaman. Semua 

tanaman memerlukan seperangkat hara mineral agar dapat melakukan segala proses 

metabolisme. Seperti kobalt yang dibutuhkan untuk membantu tanaman legume 

bersimbiosis dengan rhizobium.  Teknik kultur air (hidroponik) adalah cara memelihara 

tanaman di dalam suatu larutan yang mengandung unsur-unsur (dalam bentuk garam 

mineral) yang dibutuhkan oleh tanaman. Metode ini telah lama dikembangkan, dan 

banyak digunakan untuk (1) mempelajari gejala-gejala kekurangan unsur hara pada 

berbagai jenis tanaman pertanian, (2) menentukan esensialitas suatu unsur bagi 

tanaman, dan (3) menentukan besarnya kebutuhan unsur-unsur hara bagi tanaman. 

Ada beberapa jenis hara tanaman yang dapat dipergunakan dalam percobaan 

kultur air, diantaranya adalah larutan Hoaglan (Tabel 1) yang akan dipergunakan dalam 

percobaan ini. 

Dari   sekian   banyak   unsur  mineral  yang  terdapat  di  alam,  hanya   

beberapa (± 16 unsur) saja yang penting (essensial) bagi tanaman. Apabila salah satu 

dari unsur-unsur tersebut tidak ada, maka tanaman akan memperlihatkan gejala 

defisiensi. Menurut besarnya kebutuhan akan unsur hara, maka unsur hara  essensial 

digolongkan  menjadi dua,  yaitu  unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro (esensial) 

dibutuhkan dalam jumlah banyak seperti C, H, O (diperoleh tumbuhan dalam bentuk 

CO 2 , H2, dan O2), N, P, K, Ca, S, dan Mg. Unsur mikro dibutuhkan dalam jumlah 

sedikit seperti Fe (kadang-kadang dimasukkan ke dalam unsur makro), Mo, B, Cu, Mn, 

Zn, dan Ni. 

Tanaman menyerap unsur N dalam bentuk amonium (NH4
+) dan nitrat (NO3

-). 

Keberadaan NH4
+  keberadaan amonium sangat dinamis karena mudah berubah menjadi 

nitrogen monoksida akibat dari proses nitrifikasi oleh organisme tanah. Kekurangan 

unsur N mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat, kerdil, dan kuning serta 

mempengaruhi penyerapan P dan K untuk pembentukan protein. 
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Tabel 1. Komposisi Larutan Hoagland (dalam 250 mL air) 

 

Larutan Baku 

Komposisi  

Lengkap 
-Ca -S -Mg -K -N -P -Fe 

Hara 

makro 

FeEDTA* FeCl3*        

(ml) 

Ca(NO3)2 1M 1,25 1,25 - 1,25 1,25 1,25 - 1,25 1,25 1,25 

KNO3 1M 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 - - 1,25 1,25 1,25 

MgSO4 1M 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

KH2PO4 1M 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - 0,25 - 0,25 0,25 

FeEDTA 1M 0,25 - 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - 0,25 

FeCl3 1M - 0,25 - - - - - - - - 

Hara mikro** 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - 

NaNO3 1M -  2,5 - - 1,25 - - - - 

MgCl2 1M - - - 0,5 - - - - - - 

Na2SO4 1M - - - - 0,5 - - - - - 

NaH2PO4 1M - - - - - 0,25 - - - - 

CaCl2 1M - - - - - - 1,25 - - - 

KCl 1M - - - - - - 1,25 0,25 - - 

 

Tabel 1. memberikan gambaran tentang konsentrasi larutan-larutan baku yang 

digunakan untuk membuat larutan hara, baik yang lengkap maupun yang tidak 

mengandung salah satu unsur hara.  

 

 

TUJUAN PERCOBAAN 

 Tujuan dari percobaan  ini adalah: 

1. Uuntuk mengetahui gejala defisiensi unsur hara terhadap pertumbuhan tanaman 

2. Untuk mengetahui unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman 

 

PROSEDUR PERCOBAAN   

Sediakan sebanyak 10 botol selai bersih. Lapisi masing-masing botol dengan 

kertas karbon hitam dan isi botol-botol tersebut dengan larutan berturut-turut: FeEDTA, 

FeCl3, -Ca, -S, -Mg, -K, -N, -P, -Fe, dan larutan hara makro kemudian beri label. 
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Tambahkan air hingga leher botol kemudian diaduk dengan batang pengaduk. Tutup 

botol selai dengan gabus yang telah dilubangi. Selanjutnya pilih tiga kecambah yang 

akan digunakan untuk masing-masing perlakuan yang memiliki pertumbuhan yang 

baik, ukur panjang batang, panjang akar, panjang daun, jumlah daun, dan lebar daun 

dari ketiga kecambah tersebut lalu dirata-ratakan. Masukkan kecambah dengan hati-hati 

pada gabus yang telah dilubangi dan sumbat sisa lubang dengan kapas. Lakukan aerasi 

setiap harinya. Diamati panjang batang, panjang akar, panjang daun, jumlah daun, dan 

lebar daun, dicatat pada buku data. Pengamatan dilakukan 3 hari sekali selama 2 

minggu. 
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PERCOBAAN 10 

DORMANSI PADA BIJI 

 

PENDAHULUAN 

 

Ahli fisiologi benih menggunakan Kuisen (quicence), yaitu kondisi biji yang tidak 

mampu berkecambah hanya karena kondisi luarnya tidak sesuai (misalnya, terlalu 

kering atau terlalu dingin); dan dormansi, yaitu kondisi biji yang tidak bisa 

berkecambah karena kondisi dalam, walaupun kondisi luar (suhu, kelembaban dan 

atmosfer) sudah sesuai.Dormansi pada benih dapat disebabkan oleh keadaan fisik dari 

kulit biji, keadaan fisiologis dari embrio, atau kombinasi dari kedua keadaan tersebut. 

Namun demikian dormansi bukan berarti benih tersebut mati atau tidak dapat tumbuh 

kembali, disini hanya terjadi masa istirahat dari pada benih itu sendiri. Masa ini dapat 

dipecahkan dengan berbagai cara, seperti cara mekanis atau kimiawi.Pada intinya cara-

cara tersebut supaya terdapat celah agar air dan udara untuk perkecambahan dapat 

masuk kedalam benih. 

 Variasi umur benih suatu tanaman sangatlah beragam, namun juga bukan berarti 

bahwa benih yang telah masak akan hidup selamanya, seperti: kondisi penyimpanan 

selalu mempengaruhi daya hidup benih. Meningkatnya kelembaban biasanya 

mempercepat hilangnya daya hidup, walaupun beberapa biji dapat hidup lebih lama 

dalam air. Penyimpanan dalam botol atau di udara terbuka pada suhu sedang sampai 

tinggi menyebabkan biji kehilangan air dan akan pecah apabila biji diberi air. Pecahnya 

sel melukai embrio dan melepaskan hara yang merupakan bahan yang baik bagi 

pertumbuhan penyakit. Tingkat oksigen normal umumnya mempengaruhi dan 

merugikan masa hidup biji. Kehilangan daya hidup terbesar bila benih disimpan dalam 

udara lembab dengan suhu 350C atau lebih. Secara umum dormansi dibagi menjadi dua 

yaitu: 

a. Dormansi Fisik 

b. Dormansi Fisiologis 

 

Perkecambahan biji melalui beberapa tahap yaitu: 

a. Imbibisi, yaitu proses masuknya air ke dalam biji. 
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b. Pengaktifan enzim hidrolisis serta peningkatan laju respirasi biji 

c. Penguraian senyawa-senyawa organik (karbohidrat, protein dan lemak) dan 

ditranslokasi ke titik-titik tumbuh 

d. Asimilasi dari bahan-bahan yang telah terurai di daerah meristematik untuk 

menghasilkan energi dalam pertumbuhan sel-sel baru. 

e. Pertumbuhan kecambah melalui proses pembelahan, pembesaran dan 

diferensiasisel-sel pada titik-titik tumbuh. 

 

TUJUAN PERCOBAAN 

Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui pengaruh bahan kimia dan faktor-

faktor fisik terhadap perkecambahan. 

 

PROSEDUR PERCOBAAN 

a. Perlakuan Kontrol 

Biji direndam dengan air selama 5 menit,  kemudian diletakkan diatas cawan petri yang 

sudah berisi kertas saring yang sudah di basahi dengan air. Disimpan dan diamati 

selama 2 minggu dan dicatat hasilnya. 

 

b. Perlakuan Mekanik 

Ujung biji digosok dengan kertas pasir, kemudian diletakkan diatas cawan petri yang 

sudah berisi kertas saring yang sudah di basahi dengan air.  Disimpan dan diamati 

selama 2 minggu dan dicatat hasilnya. 

 

c. Perlakuan Fisik 

Biji direndam dengan air hangat selama 30 menit, kemudian diletakkan diatas cawan 

petri yang sudah berisi kertas saring yang sudah di basahi dengan air.  Disimpan dan 

diamati selama 2 minggu dan dicatat hasilnya. 

 

 

d. Perlakuan Kimia 

Biji direndam dengan IAA selama 30 menit, kemudian diletakkan diatas cawan petri 

yang sudah berisi kertas saring yang sudah di basahi dengan air.  Disimpan dan diamati 

selama 2 minggu dan dicatat hasilnya.  
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PERCOBAAN 11 

KOMPOSISI DAN SIFAT MEMBRAN SEL 

 

PENDAHULUAN 

 

Sel eukariotik tanaman mempunyai sistem membran  yang kompleks. Komponen utama 

penyusun membran sel adalah lipid dan protein, walaupun karbohidrat juga penting. 

Lipid yang menyusun membran sel adalah fosfolipid yang memiliki sifat amphipatic 

yang menyebabkan sel memiliki sifat selektif permeabel. Sedangkan protein pada 

membran sel berfungsi sebagai protein transport yang terdiri dari channel protein dan 

carier protein. Secara umum membran sel berfungsi memberi bentuk pada sel, 

melindungi sel, dan mengatur keluar masuknya senyawa/molekul dari luar kedalam sel 

dan sebaliknya.  Sistem membran  juga terdapat  pada berbagai organel  seperti 

mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma. Vakuola, perangkat golgi yang disebut 

sistem  endomembran. 

Sistem membran mempunyai satuan yang disebut membran unit dengan  model  mozaik 

cair. Komposisinya tergantung  pada  spesies dan lingkungan hidup tanaman.  Namun  

pada dasarnya mereka  terdiri dari protein dan lipid dari golongan fosfolipid, glikolipid 

dan sterol. Proteinnya mencakup 50 % atau kurang dari bahan membran  yang letaknya  

tenggelam  dari lapisan  rangkap lipid.  Sedangkan lipidnya  menunjukkan bagian 

lipofilik  menghadap kelapisan rangkap  sehingga  menghasilkan  ruang terang  dan  

bagian hidrofiliknya berada  dipermukaan  sehingga menghasilkan garis gelap. 

 Membran sel memiliki sifat permeabel, impermeabel dan selective permeabel 

sehingga pada lapis rangkap lipid bebas protein sangat mudah dilalui oleh molekul kecil 

nonpolar misalnya O2, molekul polar tidak bermuatan seperti CO2, etanol, urea, dan air. 

Namun lapis rangkap lipid tidak permeable terhadap semua molekul bermuatan atau ion 

. Pergerakan ion masuk dan keluar membran melalui sistem transpor protein dengan 

mekanisme yang berbeda – beda. 

 Transport pada membran sel terdiri dari transport aktif dan transport pasif. 

Transport aktif meliputi eksositosis, endositosis, pompa natrium-kalium(pompa 

elektrogenik), pompa proton, dsb. Sedangkan transport pasif meliputi difusi, osmosis, 

dan plasmolisis. 
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TUJUAN PERCOBAAN 

 Tujuan percobaan adalah untuk melihat pengaruh berbagai perlakuan fisik 

(panas dan dingin) dan kimia (aseton dan methanol) terhadap permebilitas membran. 

 

 

PROSEDUR PERCOBAAN 

Prosedur  Umum 

Sediakan tabung reaksi sebanyak 10 tabung dan diisi dengan 10 ml zat perlakuan 

masing-masing (air biasa, air dingin, air panas, aseton dan methanol). Sampel yang 

digunakan dipilih dan dicuci bersih. Ditimbang sebanyak masing-masing 3 gram 

sampel dengan menggunakan neraca analitik selanjutnya dipotong kecil-kecil. Diamkan 

selama 20 menit. Kemudian diukur absorbannya dengan spektrofomometer pada 

panjang gelombang 525 nm. Lakukan langkah yang sama pada perlakuan selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


