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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) adalah tanaman obat yang 

terkenal di seluruh dunia. Pegagan termasuk suku Umbeliferae, di Indonesia 

dikenal dengan nama daun kaki kuda, pegagan atau antanan. Pegagan 

merupakan tanaman kosmopolit, karena memiliki daerah penyebaran yang 

luas, terutama di daerah tropis dan subtropis (Dalimartha, 2000). Pegagan 

awalnya berasal dari Asia tropik, tumbuh liar pada ketinggian 1-2500 m dpl, 

pada naungan rendah yang subur, lokasi berkabut, di sepanjang sungai, di sela-

sela batu-batuan, padang rumput, halaman, dan di tepi-tepi jalan (Sudarsono et 

al., 2002).  

Tanaman pegagan sering dianggap sebagai gulma yang kurang 

diperhatikan. Akan tetapi sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan 

pegagan sebagai tanaman obat. Sejak jaman dahulu, pegagan telah digunakan 

sebagai obat kulit, berkhasiat untuk memperbaiki gangguan syaraf dan 

peredaran darah. Di Jawa Barat, daun pegagan juga dikenal sebagai lalapan 

segar yang mempunyai khasiat untuk membersihkan darah dan memperbaiki 

gangguan pencernaan (Steenis, 1997), bahkan ada juga yang 

mencampurkannya sebagai asinan (Dalimartha, 2000). Tanaman pegagan juga 

dimanfaatkan sebagai tanaman penutup tanah dan pencegah erosi (Musyarofah, 

2006). 
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Seluruh bagian tanaman pegagan dapat digunakan sebagai obat 

tradisional. Herba pegagan memiliki fungsi membersihkan darah, melancarkan 

peredaran darah, diuretika, antipiretika, hearmostatika, meningkatkan syaraf 

memori, anti bakteri, antiinflamasi, hipotensis, insektisida, dan menghambat 

jaringan bekas luka yang berlebihan (Sudarsono et al., 2002). Di Brasilia 

dengan nama paardevoet digunakan untuk penyembuhan kanker usus. Di 

Australia dengan nama gotu kola bermanfaat sebagai anti pikun dan anti stress. 

Di Cina dengan nama ji xue cao bermanfaat untuk memperlancar sirkulasi 

darah, bahkan dipercaya lebih bermanfaat di bandingkan dengan ginko biloba 

atau ginseng yang berasal dari Korea (Januwati dan Yusron, 2005). 

Banyaknya manfaat tanaman ini nampaknya berkaitan dengan 

banyaknya kandungan senyawa aktif antara lain mengandung asiaticosida, 

thankunisida, isothankunisida, madekasosida, brahminosida, asam brahmat, 

asam madekasat, hidrokotilin, mesoinosid, centellose, karotenoid, garam 

mineral (seperti garam kalium, natrium, magnesium, kalsium, besi), zat pahit 

vellarine dan zat samak (Dalimartha, 2000). Tanaman pegagan yang diketahui 

banyak mengandung senyawa aktif, menyebabkan tanaman ini banyak diminati 

oleh perusahaan jamu tradisional untuk mengolahnya menjadi bahan jamu. 

Satu pabrik jamu memerlukan lebih kurang 100 ton pegagan setiap tahunnya 

(Januwati dan Yusron, 2005). Menggantungkan panen dari alam tidak cukup 

memenuhi permintaan tanaman ini. Kondisi tersebut mendorong 

dikembangkannya usaha budidaya tanaman pegagan skala luas. Hasil 

penelitian usaha budidaya pegagan di Balai Panelitian dan Pengembangan 
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Pertanian menghasilkan produksi total sekitar 15-25 ton /ha atau setara 1,5-2,5 

ton/ ha kering. Penelitian lebih lanjut dalam usaha budidaya seperti pengaruh 

sistem panen, pengaruh tingkat naungan, jenis dan dosis pupuk telah 

dilakukan, sedangkan tumbuhnya gulma dan penyakit belum mendapatkan 

perhatian dan sampai saat ini belum pernah dilaporkan (Januwati dan Yusron, 

2005). 

Pengendalian gulma dalam budidaya pegagan sampai saat ini hanya 

dilakukan dengan pengendalian manual yang memiliki banyak kelemahan 

seperti; membutuhkan tenaga kerja lebih banyak terutama pada lahan yang luas 

dengan populasi gulma yang tinggi, harus dilakukan lebih dari satu kali karena 

pengendalian manual tidak mematikan gulma, sehingga biaya produksi 

semakin meningkat (Januwati dan Yusron, 2005). Penggendalian secara kimia 

juga memiliki pengaruh negatif antara lain; jenis herbisida yang sifatnya tidak 

selektif, selain mematikan gulma juga dapat mematikan tanaman budidaya, 

adanya residu herbisida yang ditinggalkan dalam tanah dapat menyebabkan 

tanaman menjadi keracunan bahkan bisa juga mati (Anwar, 2002). 

Pemakaian herbisida yang tepat dan benar dapat mengurangi pengaruh 

negatif dari pengendalian secara kimia. Pemilihan herbisida glifosat dan 2,4-D 

untuk mengendalikan gulma dalam budidaya pegagan didasarkan pada 

kelebihan dua herbisida tersebut. Keunggulan herbisida glifosat antara lain (1) 

bersifat non selektif berspektrum luas, sistemik pasca tumbuh (post emergence) 

yang dapat menggendalikan gulma semusim maupun tahunan hingga mati 

keakar-akarnya setelah tanaman tumbuh (Moenandir, 1988), (2) memperbaiki 
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sifat fisik dan kimia tanah, karena penggunaan herbisida isopropil amina 

glifosat dapat meningkatkan laju permeabilitas, ketersediaan P dan KTK 

(Kapasitas Tukar Kation) tanah, (3) meningkatkan ketersediaan N dan C 

organiknya serta mikroba tanah (Niswati, 1995), (4) mampu mengendalikan 

gulma berdaun sempit dan lebar yang biasa tumbuh di sekitar tanaman 

pegagan. Keunggulan herbisida 2,4-D antara lain; (1) bersifat selektif dan 

sistemik pra tumbuh (pre emergence), (2) tidak merusak lingkungan, karena 

merupakan salah satu hormon auksin yang tergolong phenoxy, (3) mampu 

mengendalikan gulma daun lebar dan golongan teki-tekian yang biasa tumbuh 

di sekitar tanaman pegagan (Tjionger’s, 2002). 

Untuk optimalisasi hasil dalam budidaya pegagan diperlukan informasi 

respon tanaman tersebut terhadap herbisida glifosat dan 2,4-D. Dari informasi 

tersebut dalam praktek budidayanya dapat dipilih herbisida dengan jenis dan 

dosis paling tepat sehingga hasil budidayanya optimal. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan: 

1. Bagaimana respon fisiologis tanaman pegagan (C. asiatica L.) terhadap 

herbisida glifosat ? 

2. Bagaimana respon fisiologis tanaman pegagan (C. asiatica L.) terhadap 

herbisida 2,4-D ? 

C. Tujuan penelitian 

1. Mengetahui respon fisiologis tanaman pegagan (C. asiatica L.) 

terhadap herbisida glifosat. 

2. Mengetahui respon fisiologis tanaman pegagan (C. asiatica L.) 

terhadap herbisida 2,4-D.  

D. Manfaat Penelitian 

Secara keseluruhan penelitian ini diharapkan memberikan 

informasi respon fisiologis tanaman pegagan (C. asiatica L.) terhadap 

herbisida 2,4-D dan glifosat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat 

memberikan informasi jenis herbisida yang aman dalam budidaya 

pegagan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Pegagan (C. asiatica (L). Urban) 

Tanaman pegagan merupakan tanaman kosmopolit, memiliki daerah 

penyebaran yang luas, terutama di daerah tropis atau subtropis (Dalimartha, 

2000). Pegagan termasuk tanaman liar yang tumbuh menjalar di atas tanah. 

Tempat tumbuh tanaman ini di daerah dengan ketinggian 1-2500 m di atas 

permukaan laut, lingkungan yang agak lembab, baik terkena sinar matahari 

langsung atau ternaung. Pegagan sering ditemukan tumbuh liar di padang 

rumput, tepi kebun, sawah, bahkan di pekarangan (Mangoting et al., 2005; 

Muslisah, 2004). 

a. Klasifikasi  

Klasifikasi tanaman pegagan (C. asiatica (L.) Urban) menurut 

Syamsuhidayat (1991) dalam taksonomi adalah sebagai berikut: 

Divisio    : Spermatophyta                

Subdivisio  : Angiospermae 

Kelas    : Dicotyledonae 

Bangsa   : Umbillales 

Suku    : Umbilliferaceae 

Marga   : Centella  

Spesies   : Centella asiatica (L.) Urban    

b. Sinonim  : Hydrocotyle asiatica L.  
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c. Nama Daerah  

Daun kaki kuda, daun pegagan (Melayu), Antanan gede (Sunda), 

Gagan gagan, ganggagan, kerok batok, pante gowang, pani gowang, redeng, 

calingan rambat (Jawa), Pegaga (Makasar), Tungke-tungke (Bugis), Kori-

kori (Halmahera), Kolotidi menora (Ternate), Dogauke, gogauke, Sandanan 

(Irian) (Mangoting et al., 2005). 

d. Nama Asing 

Ji xue cao (Cina), gotu kola (Australia), indian pennywort (Hindi), 

indische waternavel, paardevoet (Brasilia) (Dalimartha, 2000).  

e. Morfologi Pegagan 

Tinggi tanaman pegagan antara 10-50 cm, berbentuk herba atau semak 

rendah, perennial, batang berupa batang pendek, percabangan batang 

merayap atau stolon dengan panjang 10-80 cm. Daunnya tunggal, dalam 

susunan roset akar, jumlah daun 2-10, berbentuk ginjal, dengan pangkal yang 

melekuk ke dalam lebar, tepi beringgit, panjang tangkai daun 1-50 cm, pada 

pangkal berbentuk pelepah. Bunga pegagan tersusun dalam susunan payung, 

tunggal atau majemuk terdiri dari 3-5 bunga bersama-sama keluar dari ketiak 

daun, berwarna merah muda atau putih, buah kecil bergantung, berbentuk 

lonjong, pipih, panjang 2-2,5 mm, baunya wangi dan rasanya pahit 

(Sudarsono et al, 2002). 
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Morfologi tanaman pegagan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. 

 

Gambar 1. Tanaman pegagan (C. asiatica (L.) Urban) 

(Dalimartha, 2000) 

f. Kegunaan 

Daun pegagan digunakan sebagai penambah nafsu makan, peluruh air 

seni, pembersih darah, disentri, sakit perut, radang usus, batuk, sariawan, 

sebagai obat luka memiliki khasiat penghentian darah, lepra, sipilis 

(Sudarsono et al., 2002). Juga sebagai obat asma, untuk menenangkan 

penderita, pelancar ASI (Santoso, 1998), darah tinggi (Muslisah, 2004). 

Getahnya digunakan untuk upaya pengobatan borok, nyeri perut, cacing. 

Herba digunakan untuk upaya pengobatan luka pada penderita lepra dan 

gangguan pembuluh darah vena, obat batuk, masuk angin, mimisan, radang 

cabang paru-paru, disentri. Biji digunakan untuk pengobatan disentri, sakit 

kepala dan penurunan panas (Sudarsono et al., 2002).  

Menurut Pittella et al., (2009) pegagan memiliki aktivitas antioksidan 

dan siotoksik, yang berfungsi melawan kanker usus pada manusia. Secara 

umum, pegagan berkhasiat sebagai hepatoprotektor, yaitu melindungi 

berbagai kerusakan akibat racun dan zat berbahaya. Herba pegagan (C. 

Tangkai daun 
 
Daun 
 
Stolon 
Akar 
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asiatica L.) kecuali akar dapat digunakan untuk pengobatan antara lain 

radang hati, pembengkakan hati, campak, demam, sakit tenggorokan, asma, 

bronkitis, radang pleura, radang mata merah, keputihan, infeksi dan batu 

saluran kencing, hipertensi, memar, rheumatism, rheumatoid arthritis, 

pendarahan, wasir, sirkulasi pembuluh darah balik yang buruk, sakit perut, 

disentri, cacingan, tidak nafsu makan, lepra, tuberkulosis, keracunan bahan 

kimia dan lemah syaraf (Dalimartha, 2000). 

g. Ekologi dan Penyebaran 

Pegagan tumbuh liar di seluruh Indonesia serta daerah-daerah beriklim 

tropik dan subtropik, dari dataran rendah hingga ketinggian 1-2500 m di atas 

permukaan laut. Tanaman ini tumbuh di tempat-tempat pada intensitas sinar 

yang rendah hingga pada tempat-tempat terbuka, pada tanah lembab dan 

subur seperti di tegalan, padang rumput, tepi parit, sampai di antara batu-

batu, di tepi jalan dan tembok (Dalimartha, 2000). 

Perbanyakan pegagan menggunakan biji dan stolon. Stolon dengan 

tangkai dan akar bisa digunakan untuk tujuan kultivasi. Tanaman muda akan 

tampak setelah penanaman stolon pada pasir atau tanah yang basah selama 1-

2 minggu. Seminggu kemudian tanaman muda siap ditanam. Pemanenan 

dilakukan setelah 3-6 bulan terhitung dari saat penanaman.  Pemanenan 

dilakukan dengan penggalian rumpun tumbuhan. Setelah dipanen dipotong, 

dibersihkan dan dikeringkan (Sudarsono et al., 2002). 
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h. Kandungan kimia 

 Pegagan (C. asiatica L.) mengandung asam asiatat, asam madekasat, 

triterpen glikosida (tidak kurang dari 2%), asiatikosida, dan madekasosida 

(James dan Dubery, 2009). Hasil penelitian lain pada tanaman pegagan yang 

hidup di Madagaskar ditemukan pula asam madasiat. Di India, tanaman 

pegagan diketahui mengandung asiatikosida (2,4%), brahmosida (3,8%), 

brahminosida (1,6%), sterol, poliasetilen, stigmaterin, dan asam batulinat. Di 

Calcutta, pegagan diketahui mengandung tankunisida, isotankunisida, asam 

tankuninat, asam tankuninat, dan asam isotankuninat. Dari hasil di Ceylon, 

pegagan mengandung asam sentat, asam sentoat, asam santelinat, asam 

indosentoat, dan indosentelosida. Pada pegagan di Indonesia ditemukan asam 

klorogenat, p-simol, α-pinen, metilalkohol, dan allysenfoel, 0,002% 

hidrokotilin, kaemferol, keursetin, β-sitosterin, asam palmitat, asam stearat 

dan minyak atsiri (Sudarsono et al, 2002). Dari berbagai penelitian tersebut 

dapat disimpulkan pegagan didominasi oleh golongan triterpen glikosida; 

asam asiatat, asiatikosida, asam madekasat dan madekasosida, golongan 

flavonoid; kaemferol dan guercetin, golongan alkaloid; hidrokotilin beserta 

garam-garam mineral.  

i. Persyaratan Tumbuh  

Ketinggian tempat optimum untuk tanaman ini adalah 200-800 m dpl. 

Di atas 1.000 m dpl produksi dan mutunya akan menjadi lebih rendah. 

Tanaman ini dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik hampir pada semua 

jenis tanah dan tumbuh maksimal dengan hasil maksimal pada tanah berpasir 
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dari pada tanah berlempung (Devkota dan Pramod, 2009). Pada jenis tanah 

latosol dengan kandungan liat sedang, tanaman ini tumbuh subur dan 

kandungan bahan akifnya cukup tinggi. Pegagan tidak tahan terhadap tempat 

yang terlalu kering, karena sistem perakarannya yang dangkal. Faktor iklim 

yang penting dalam pengembangan pegagan adalah curah hujan. Apabila 

tanaman pegagan ditanam dalam musim kemarau, maka perlu dilakukan 

penyiraman. Tanaman ini tumbuh dengan baik pada intensitas cahaya 30-

40% (Januwati dan Yusron, 2005).   

2.  Herbisida 

Herbisida adalah senyawa atau material yang disebarkan pada lahan 

pertanian untuk menekan atau memberantas tumbuhan yang menyebabkan 

penurunan hasil (gulma). Lahan pertanian biasanya ditanami sejenis atau dua 

jenis tanaman pertanian, namun demikian tumbuhan lain juga dapat tumbuh 

di lahan tersebut. Karena kompetisi dalam mendapatkan hara di tanah, 

perolehan cahaya matahari, dan atau keluarnya substansi alelopatik, 

tumbuhan lain ini tidak diinginkan keberadaannya. Herbisida digunakan 

sebagai salah satu sarana pengendalian tumbuhan asing ini (Moenandir, 

1988). 

Herbisida digunakan dengan tujuan agar lahan menjadi siap untuk 

ditanami dan sekaligus untuk menggendalikan pertumbuhan gulma di areal 

pertanaman (Simatupang, 2006). Pada umumnya, herbisida bekerja dengan 

mengganggu proses anabolisme senyawa penting seperti pati, asam lemak 

atau asam amino melalui kompetisi dengan senyawa yang normal dalam 
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proses tersebut. Herbisida menjadi kompetitor karena memiliki struktur yang 

mirip dan menjadi kosubstrat yang dikenali oleh enzim yang menjadi 

sasarannya. Cara kerja lain adalah dengan mengganggu keseimbangan 

produksi bahan-bahan kimia yang diperlukan tumbuhan (Moenandir, 1988). 

 Aplikasi herbisida biasanya ditentukan oleh stadia pertumbuhan 

tanaman utama dan gulma. Beberapa macam herbisida bila dilihat dari waktu 

aplikasinya adalah sebagai berikut: 

a.  Herbisida pratanam (preplant) diaplikasikan pada saat tanaman belum 

ditanam tetapi tanah sudah diolah 

b.  Herbisida prapengolahan tanah diaplikasikan pada vegetasi secara total 

agar mudah dalam pembersihan lahan  

c. Herbisida pratumbuh (pre emergence) diaplikasikan setelah benih 

tanaman ditanam, tetapi belum berkecambah dan gulma juga belum 

tumbuh. Contoh: diuron, 2,4-D dan oksifluorfen 

d. Herbisida pascatumbuh (post emergence) diaplikasikan pada saat gulma 

dan tanaman sudah lewat stadia perkecambahan. Jadi herbisida ini 

dapat diaplikasikan pada saat tanaman masih muda maupun sudah tua. 

Contoh: paraquat, glifosat, penoksulam dan kalium MCPA. 

Ditinjau dari cara kerjanya, herbisida dibedakan atas herbisida kontak 

dan sistemik. 

a.  Herbisida Kontak 

Jaringan gulma yang terkena herbisida dari golongan ini akan mati. 

Herbisida ini diaplikasikan dengan penyemprotan dan sesuai untuk 
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mengendalikan gulma tahunan atau musiman, gulma musiman akan mati 

secara keseluruhan jika terkena herbisida ini. Namun, gulma tahunan yang 

mati hanya bagian atasnya, sedangkan akarnya tetap hidup (Wudianto, 1998). 

b.Herbisida Sistemik 

Herbisida ini diabsorbsi oleh akar atau daun masuk ke dalam jaringan 

pembuluh kemudian diedarkan ke bagian lain, sehingga gulma mengalami 

kematian total. Oleh karena itu aplikasinya dapat dengan cara penyemprotan 

daun atau penyiraman ke akar tanaman (Wudianto, 1998). 

Herbisida ini diangkut ke dalam jaringan tanaman gulma dan 

mematikan jaringan sasarannya seperti daun, titik tumbuh, tunas sampai 

keperakarannya. Keistimewaannya dapat mematikan tunas-tunas yang ada 

dalam tanah, sehingga menghambat pertumbuhan gulma tersebut. Contoh 

herbisida sistemik adalah glifosat, sulfosat dan 2,4-D (Moenandir, 1988). 

Pergerakan herbisida masuk ke dalam tubuh tanaman dengan dua cara 

kerja yaitu selektif dan non selektif. 

a. Herbisida selektif 

Herbisida ini hanya akan membunuh gulma yang menjadi targetnya 

dan relatif tidak mengganggu tanaman budidaya. Contoh: propanil 

membasmi gulma golongan berdaun pita, herbisida 2,4-D membasmi gulma 

berdaun lebar dan teki (Wudianto, 1998). 

b. Herbisida non selektif 

Herbisida ini diberikan lewat tanah atau daun yang dapat mematikan 

hampir semua jenis tumbuhan (Wudianto, 1998). Herbisida glifosat 
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membasmi semua gulma dan tanaman yang mengandung butir hijau daun 

(Moenandir, 1988). Selektif tidaknya suatu herbisida tergantung juga takaran 

yang digunakan. Semakin tinggi takaran yang digunakan, akan semakin 

kurang selektivitasnya (Wudianto, 1998). Penyemprotan yang berlebihan 

dapat menyebabkan polusi pada lingkungan terutama air serta mematikan 

organisme bukan sasaran (Moenandir, 1988). 

a. Glifosat 

Herbisida bahan aktif glifosat merupakan herbisida yang bersifat 

sistemik bagi gulma sasaran. Selain sifatnya sistemik yang membunuh 

tanaman hingga mati sampai ke akar-akarnya, juga mampu mengendalikan 

banyak jenis gulma seperti Imperata cylindrica, Eulisine indinca, 

Axomophus comprsseus (pahitan), Mimosa invisa (putri malu), Cyperus iria 

(teki), Echinocloa crussgali (jajagoan) dan lain-lain. Herbisida glifosat yang 

disemprotkan ke daun efektif mengendalikan gulma rumputan tahunan dan 

gulma berdaun lebar tahunan, gulma rumput setahun, dan gulma berdaun 

lebar. Senyawa glifosat sangat mobil, ditranslokasikan ke seluruh bagian 

tanaman ketika diaplikasi pada daun, dan cepat terurai dalam tanah. Gejala 

keracunan berkembang lambat dan terlihat 1-3 minggu setelah aplikasi 

(Tjionger’s, 2002). 

 Residu glifosat dapat mengubah beberapa sifat tanah (sifat kimia, 

biologi). Semakin tinggi penambahan dosis glifosat, residu glifosat 

berpengaruh meningkatkan P tersedia, dan menurunkan Fe tersedia, total 

mikroorganisme, bakteri Rhizobium dan mikroorganisme pelarut P pada 
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ketiga jenis tanah yaitu kelas tekstur tanah pasir, lempung dan liat pada 

kolom tanah di rumah kaca (Nurjanah, 2003). 

 Rumus kimia glifosat adalah C3H8NO5P atau dapat ditulis sebagai 

bentuk ion COOH-CH2-NH2+-CH2-HPO3 (Wardoyo, 2008) dan 

mempunyai struktur kimia seperti Gambar 2, serta mempunyai bobot 

molekul 169,07. Bentuk fisiknya berupa bubuk (powder), berwarna putih, 

mempunyai bobot jenis 0,5 g/cm3 dan kemampuan larut dalam air 1,2 % 

(Wardoyo, 2008). Glifosat merupakan herbisida non-selektif berspektrum 

luas yang dapat mengendalikan gulma semusim maupun tahunan di daerah 

tropika pada waktu pasca tumbuh (post emergence). Struktur dan rumus 

bangun glifosat dapat dilihat pada Gambar 2 berikut. 

 

Gambar 2. Sruktur dan rumus bangun glifosat (Beste, 1983; Tjionger’s, 

2002). 
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Glifosat diserap oleh daun dan bagian-bagian tanaman lainnya, 

kemudian terangkut melalui floem. Cara kerja glifosat dapat dilihat pada 

Gambar 3 berikut. 

 

Gambar 3. Cara kerja (Mode of action) glifosat (Tjionger’s, 2002). 

Cara kerja glifosat adalah menghambat kerja enzim 5-enolpyruvil-

shikimate-3-phosphate sintase (EPSPS) dalam pembentukan asam amino 

aromatik seperti tryptophan, tyrosine dan phenil alanine (Wardoyo, 2008). 

b. 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid) 

Herbisida 2,4-D merupakan herbisida yang mempunyai tingkat 

selektivitas yang tinggi. Herbisida ini dapat membunuh gulma dan relatif 

tidak mengganggu tanaman budidaya. Herbisida 2,4-D banyak digunakan 

karena harganya yang relatif murah, keselektivitasannya yang tinggi, lebih 

efektif dan tingkat keracunannya rendah. Mekanisme aksi dari herbisida 2,4-

D berupa gangguan dalam pembentukan klorofil dan asam-asam amino 

tertentu, dengan gejala-gejala visual awal berupa daun yang menguning dan 

diikuti dengan klorosis (Moenandir, 1990). Senyawa 2,4-D diserap oleh akar 
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lalu ditranslokasikan dalam tanaman dan diakumulasi saat pertumbuhan akar 

sehingga akan menghambat pertumbuhan akar (Chairul et al.,2000). 

Herbisida 2,4-D berbentuk kristal putih tidak berbau dan mempunyai 

titik lebur 140,50C. Herbisida ini dapat digunakan untuk mengendalikan 

gulma berdaun lebar maupun teki pada padi di sawah. Adapun beberapa jenis 

gulma yang dapat dikendalikan dengan herbisida 2,4-D ini antara : 

Monochoria vaginalis (eceng), Spenochlea zeylanica, Cyperus iria (teki), 

Limnocharis flava (genjer), kangkung, keladi dan lain-lain. Herbisida 2,4-D 

digunakan untuk mengendalikan gulma berdaun lebar setahun dan tahunan, 

melalui akar dan daun. Senyawa 2,4-D terkonsentrasi dalam embrio muda 

atau jaringan meristem yang sedang tumbuh (Tjionger’s, 2002). 

Rumus bangun 2,4- diklorofenoksi asam asetat (2,4-D) adalah sebagai 

berikut (Gambar 4): 

 

Gambar 4. Rumus bangun 2,4-D (Sofnie et al., 2000) 
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3. Gulma 

Kehadiran gulma (yang juga merupakan tumbuhan) di sekitar tanaman 

budidaya tidak dapat dielakkan, terutama bila lahan pertanaman tersebut 

tidak dikendalikan. Persyaratan tumbuh yang sama atau hampir sama bagi 

gulma dan tanaman dapat mengakibatkan terjadinya asosiasi gulma di sekitar 

tanaman budidaya. Gulma yang berasosiasi ini akan saling memperebutkan 

bahan-bahan yang dibutuhkannya, apalagi bila jumlahnya sangat terbatas 

bagi keduanya (Moenandir, 1998). 

Gulma dapat menimbulkan kerugian baik dari segi kuantitas maupun 

kualitas produksi. Kerugian yang ditimbulkan dari segi kuantitas adalah (1) 

penurunan hasil pertanian akibat persaingan dan perolehan air, udara, unsur 

hara dan tempat hidup, (2) menghambat jalannya air, (3) menimbulkan 

pendangkalan perairan, (4) biaya produksi meningkat. Kerugian dari segi 

kualitas adalah (1) penurunan kualitas hasil, (2) menjadi inang hama dan 

penyakit, (3) membuat tanaman keracunan akibat senyawa racun (alelopati) 

yang dikeluarkan oleh gulma, (4) menyulitkan pekerjaan di lapangan dan 

dalam pengolahan hasil, (5) merusak atau menghambat penggunaan alat 

pertanian (Moenandir, 1990). 

Berdasarkan respon terhadap herbisida dan morfologinya, gulma 

digolongkan menjadi empat: 

a. Gulma rerumputan (grassed weeds) 

Contohnya; Eleusine indica, Imperata cylindrical, Panicum repens, 

Paspalum conjugatum, Axonopus compressus, Leersea hexandra. 
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b. Gulma berdaun lebar (broad leaves) 

Contohnya; Ageratum conyzoides, Eupatorium odoratum, Melastoma 

malabathricum, Phylanthus niruri, dll. 

c. Gulma golongan teki (sedges) 

Contohnya; Cyperus rotundus, Cyperus irinaria, dll 

d. Gulma pakisan (fern) 

Gulma yang biasa menyerang tanaman pegagan adalah gulma 

rerumputan, gulma berdaun lebar dan gulma golongan teki (Wudianto, 

1998). 

4. Pertumbuhan Tanaman 

  Pertumbuhan adalah proses dalam kehidupan tanaman yang 

mengakibatkan perubahan ukuran tanaman semakin besar dan juga yang 

menentukan hasil tanaman. Pertambahan ukuran tubuh tanaman secara 

keseluruhan merupakan hasil dari pertambahan ukuran bagian-bagian (organ-

organ) tanaman akibat dari pertambahan jaringan sel yang dihasilkan oleh 

penambahan ukuran sel. Jumlah sel yang semakin banyak atau ruang 

(volume) sel yang semakin besar membutuhkan  semakin banyak bahan-

bahan sel yang disintesis menggunakan substrat yang sesuai. Pertumbuhan 

berfungsi sebagai proses yang mengolah masukan substrat tersebut 

menghasilkan produk pertumbuhan (Sitompul dan Guritno, 1995).  

Untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, suatu tanaman tidak 

dapat terlepas dari sifat genetiknya dan faktor lingkungan dimana tanaman 

itu tumbuh. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan 
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perkembangan tanaman dibedakan atas lingkungan biotik dan abiotik. Pada 

prinsipnya lingkungan abiotik dapat dibagi atas beberapa faktor, yaitu : suhu, 

air, cahaya, tanah dan atmosfer (Ismal, 1979). 

Berbagai macam bentuk yang dihasilkan dari proses pertumbuhan dan 

perkecambahan merupakan hasil dari tiga peristiwa sederhana pada tingkat 

sel yaitu pembelahan, pembesaran, dan diferensiasi sel. Pada tahap 

pembelahan sel, satu sel dewasa membelah menjadi 2 sel terpisah yang tidak 

selalu sama satu sama lain. Tahap ini diikuti dengan pembesaran sel, yaitu 

tahap pembesaran volume dari salah satu atau kedua sel anak tersebut. Tahap 

yang ketiga adalah diferensiasi, pada tahap ini sel yang sudah mencapai 

volume akhirnya terspesialisasi dengan cara tertentu. Berbagai macam cara 

sel membelah, membesar dan terspesialisasi telah menghasilkan berbagai 

jenis jaringan dan organ tumbuhan serta banyak jenis tumbuhan (Salisbury 

dan Ross, 1995). 

Pertumbuhan dapat dievaluasi dengan pengukuran massa, panjang atau 

berat, luas permukaan atau volume. Pertumbuhan biasanya diikuti dengan 

perubahan bentuk permukaan. Banyak ahli biologi yang menyatakan 

pertumbuhan sebagai peningkatan ukuran yang tidak dapat balik. 

Pertumbuhan dibatasi pada sel hidup dan disertai dengan proses metabolik 

yang meliputi sintesis makromolekul seperti asam nukleat, protein, lipid dan 

polisakarida (Noggle dan Fritz, 1983). 

 Pertumbuhan dapat diukur dengan berbagai cara, misalnya dengan 

pengukuran tinggi tanaman, ukuran daun (panjang, lebar, dan luas 
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permukaan), berat basah dan berat kering tanaman atau bagian-bagian yang 

terpisah seperti akar, batang, daun dan buah, jumlah sel dalam jaringan dan 

organ serta konsentrasi dari senyawa khusus (misalnya asam nukleat, 

nitrogen terlarut dll) pada jaringan dan organ (Noggle dan Fritz, 1983). 

5. Klorofil dan Karotenoid 

 Klorofil adalah pigmen yang sangat penting dalam fotosintesis, 

merupakan rangka profirin dengan inti magnesium yang melekat pada 

protein. Klorofil yang terdapat pada organ fotosintetik yaitu klorofil a, 

klorofil b, klorofil c, klorofil d, bakteriklorofil dan derivat klorofil yang 

lainnya. Macam klorofil dapat dibedakan letak cincin porfirin dan perbedaan 

dalam mengabsorbsi cahaya. Klorofil bersifat fluorescens, artinya dapat 

menerima sinar dan dapat mengembalikannya dalam gelombang yang 

berlainan. Klorofil tidak larut dalam air, tetapi larut dalam etanol, methanol, 

aseton, bensoat dan kloroform (Lehninger, 1991). 

 Klorofil terdapat dalam kloroplas. Pada tanaman tingkat tinggi ada dua 

macam klorofil yaitu klorofil a berwarna hijau muda. Meski klorofil-klorofil 

ini hanya berbeda sedikit dalam strukturnya, ternyata hanya klorofil a yang 

mampu mengkatalis fotosintesis secara langsung. Piqmen-pigmen ini juga 

menyerap cahaya tetapi energi yang diserap harus ditransfer ke klorofil a. 

Disinilah energi itu digunakan dalam fotosintesis (Dwijoseputro, 1994). 
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  Menurut Dwijoseputro (1994) pembentukan klorofil dipengaruhi oleh: 

a. Faktor pembawaan 

 Pembentukan klorofil seperti halnya dengan pembentukan pigmen-

pigmen lain pada hewan dan manusia, dibawakan oleh suatu gen tertentu di 

dalam kromosom. Tanaman akan tampak putih saja bila gen ini tidak ada. 

b. Cahaya  

   Tanaman yang ditumbuhkan dalam gelap mengandung protoklorofil 

menjadi klorofil a memerlukan cahaya. Terlalu banyak cahaya berpengaruh 

buruk pada klorofil. 

c. Oksigen 

Kecambah yang ditumbuhkan pada tempat yang gelap dan selanjutnya 

di tempatkan pada tempat yang bercahaya maka kecambah tersebut tidak 

akan mampu membentuk klorofil, kecuali bila diberikan oksigen.  

d. Karbohidrat 

 Karbohidrat terutama dalam bentuk gula sangat membantu 

pembentukan klorofil pada daun-daun yang mengalami etiolasi. 

e. Unsur N, Mg, Fe, Mn, Cu, dan Zn 

Kekurangan salah satu unsur tersebut menyebabkan klorosis pada 

tumbuhan. 

f. Air 

Kekurangan air menyebabkan disintegrasi klorofil pada tumbuhan. 
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g. Suhu 

Suhu yang paling baik untuk pembentukan klorofil pada kebanyakan 

tanaman antara 26-300 C. 

Biosintesis klorofil dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

  Gambar 5. Bagan biosintesis klorofil (Taiz dan Zeinger, 1998). 

Membran tilakoid mengandung pigmen lain penyerap cahaya yang 

secara bersama-sama disebut pigmen pelengkap. Pigmen pelengkap ini 

meliputi bermacam-macam karotenoid yang mungkin berwarna kuning, merah 

atau ungu. Karotenoid yang paling penting adalah karotenoid-β dan karotenoid 

kuning yaitu xantofil. Pigmen karotenoid menyerap cahaya pada panjang 

gelombang berbeda dengan yang diserap oleh klorofil dan karenanya 

merupakan penerima cahaya yang saling melengkapi (Lehninger, 1991). 

 

 

Asam glutamat 5-asam amino-Leavulinat 

Protopofirin IX Porfebilinogen 

Monovinil protoklorofilid a Klorofilid a 

Klorofil a 

NADPH, 

cahaya 
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Karotenoid merupakan sekelompok molekul-molekul yang tersebar 

secara luas dialam yang memberikan warna yang terang pada tanaman, buah-

buahan serta sayur-sayuran. Lima jenis karotenoid yang utama adalah  

1. Karoten : (a) karoten terdapat pada wortel; (b) karoten terdapat pada sayuran 

yang berwarna kuning-oranye dan hijau tua, serta buah-buahan. 

2. Likopen terdapat pada tomat. 

3. Lutein terdapat pada sayur-sayuran yang berdaun hijau tua.  

4. Zeaksantin terdapat pada sayur-sayuran yang berdaun hijau tua. 

5. Kriptoksantin terdapat pada buah jaruk (Salisbury dan Ross, 1995). 

Biosintesis karotenoid dipengaruhi oleh pH, aktifitas enzim, cahaya, 

oksidasi dan air. Suhu optimum untuk biosintesis karotenoid sekitar 300C. 

Sedangkan pH optimum yang dibutuhkan adalah 7,4 (Salisbury dan Ross, 

1995). Struktur molekul klorofil dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambat 6. Struktur molekul klorofil (Salisbury dan Ross, 1995). 
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6. Nitrat Reduktase 

Nitrogen merupakan salah satu unsur penting untuk semua organisme. 

Keberadaannya dalam struktur komponen asam–asam amino (enzim dan 

protein), nukleotida, porfirin, alkaloid, dan beberapa lipid (Salisbury dan Ross, 

1995). 

Nitrogen di bumi terdistribusi dalam tiga sumber yaitu atmosfer, tanah, 

dan nitrogen yang terdapat dalam biomassa. Sebagian besar nitrogen di 

atmosfer berada dalam bentuk N2. Sebagian kecil N2 akan mengalami oksidasi 

oleh O2 atau ozon dengan bantuan  kilat atau radiasi ultraviolet akan menjadi 

nitrogen oksida (NO, N2O). Nitrogen  oksida selanjutnya akan mengalami 

oksidasi asam menjadi nitrat (HNO3) yang melalui air hujan akan masuk ke 

tanah. Sumber nitrogen lain di atmosfer  yaitu NH3 dan NH4
+ berasal dari 

pembakaran industri, aktivitas gunung berapi dan kebakaran hutan 

(Anggarwulan dan Solichatun, 2001). 

Udara mengandung nitrogen kurang lebih 78% dalam bentuk N2. 

Nitrogen ini tidak bisa digunakan secara langsung oleh tumbuhan tinggi, hanya 

beberapa mikroorganisme saja yang bisa menambat dan mengubahnya menjadi 

amoniak. Tumbuhan tinggi dapat mengikat komponen N dari hasil simbiosis 

dengan  mikroorganisme pengikat nitrogen, walau demikian sumber nitrogen 

yang paling penting adalah nitrat. Nitrat yang tersedia dalam tanah sebagian 

besar disuplai oleh bakteri. Amoniak yang dibebaskan dari proses dekomposisi 

bahan organik dioksidasi oleh bakteri menjadi nitrit (NO2
-) yang kemudian 
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dioksidasi lebih lanjut menjadi bentuk nitrat (HNO3
-). Nitrat yang diambil dari 

tanah harus direduksi oleh tanaman (Hess, 1975). 

Kebanyakan nitrat diserap oleh akar, sedang asimilasi nitrat dari 

kebanyakan tumbuhan tinggi terjadi di daun, tetapi sebelum diasimilasikan di 

daun atau akar, nitrat pertama-tama harus direduksi menjadi amoniak. Reduksi 

nitrat terjadi pada tumbuhan tinggi terbagi dalam 2 reaksi. Pertama nitrat 

direduksi menjadi nitrit (NO2
-). Pada reaksi ini, atom dilepaskan sebagai air. 

Reaksi dari nitrat menjadi nitrit dapat ditulis sebagai berikut :   

 NO3
-                           NO2 

-                       NH3 

                  H2O                          2 H2O               (Noogle dan Fritz, 1983) 

 

Langkah pertama dari reaksi ini dikatalisis oleh nitrat reduktase (NR). 

NR pada daun berada di sitosol. Enzim ini adalah enzim protein kompleks 

yang terdiri dari FAD (flavin adenine dinukleotide), sitokrom b557, dan 

molibdenum (M0C0) sebagai gugus prostetik. NR merupakan enzim 

monodimer dengan massa molekul sekitar 220-230 kD. Nitrit reduktase pada 

tumbuhan adalah sebuah monomer dengan massa molekul sekitar 68 kD. 

Enzim ini terdiri dari sebuah pusat [4Fe4s] dan siroheme sebagai gugus 

prostetik. Baik nitrat reduktase maupun nitrit reduktase memerlukan nitrat dan 

cahaya untuk pengaktifannya (Dennis dan Turpin, 1997). 

Keseluruhan dari reduksi nitrat ini dapat diringkas sebagai berikut :  

            NO3
- + NADH + H ®  NO2 

-  +  NAD+ +  H2O    (Noogle dan Fritz, 1983). 
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NR telah dipelajari dengan intensif sebab aktifitasnya sering 

mempengaruhi laju sintesis protein dalam tumbuhan yang menyerap NO3
-  

sebagai sumber nitrogen utama. Aktivitas NR dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya adalah laju sintesis dan laju perombakan oleh enzim 

penghancur protein serta penghambat dan penggiat dalam sel. Pada daun dan 

batang, cahaya juga meningkatkan aktivitas NR bila NO3
-  tersedia. Karena itu, 

terdapat irama harian (siang-malam) pada aktivitas NR (Salisbury dan Ross, 

1995). Enzim nitrat reduktase berguna untuk merubah nitrat menjadi nitrit 

yang kemudian setelah melalui serangkaian kerja enzim lain nitrit ini akan 

diubah menjadi asam amino. Aktivitas enzim nitrat reduktase pada daun 

tanaman dewasa berhubungan dengan hasil tanaman, sehingga tingkat aktivitas 

enzim nitrat reduktase dapat digunakan sebagai kriteria seleksi untuk memilih 

genotip dari suatu tanaman yang berdaya hasil tinggi (Loveless, 1990). 

Korelasi positif nitrat reduktase pada fase pertumbuhan akan berdampak pada 

daya hasil yang tinggi. Penelitian yang telah dilakukan pada tanaman jagung, 

gandum, teh, kakao, dan karet menunjukkan aktivitas nitrat reduktase pada fase 

pertumbuhan awal berkorelasi positif  terhadap pertumbuhan dan produksi 

tanaman (Listyawati, 1994).  

Reaksi kedua dari keseluruhan proses reduksi nitrat adalah pengubahan 

nitrit menjadi NH4
+  yang dikatalisis oleh nitrit reduktase. Pada daun, reduksi 

nitrit menjadi NH4
+  memerlukan enam elektron yang diambil dari H2O pada 

sistem pengangkutan elektron nonsiklik kloroplas. Pada tahap ini, penggunaan 

bersih dari dua H+ terjadi selama keseluruhan proses reduksi menjadi NH4+. 
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3 H2O + 6 Fd (Fe3+) + cahaya                           1.5 O2 + 6 H+ + 6 Fd (Fe2+) 

NO2 
-   + 6 Fd (Fe2+) + 6 H+                               NH4

-  + 2 H2O + 6 Fd (Fe3+) 

 

NO2 
-   + 3 H2O + 2 H+ + cahaya                      NH4

+  + 1.5 O2 + 2 H2O  

(Salisbury dan Ross, 1995). 

NH4
+  yang diserap langsung dari tanah, dihasilkan oleh penambatan N2 

atau hasil dari reduksi nitrat tidak ditimbun pada tubuh tumbuhan karena 

sangat beracun. Selain hilang ke atmosfer dalam jumlah yang sangat kecil 

dalam bentuk NH3 yang mudah menguap, semua NH4
+  pertama-tama diubah 

menjadi gugus amina dari glutamin. Pengubahan ini dan reaksi lainnya akan 

membentuk asam glutamat, asam aspartat dan asparagin. Di daun dewasa, 

glutamin sering dibentuk dari asam glutamat dan NH4
+  yang dhasilkan ketika 

perombakan protein mulai meningkat. Glutamin lalu diangkut melalui floem 

ke daun yang lebih muda atau ke akar, bunga, biji atau buah tempat nitrogen 

digunakan kembali. Akhirnya glutamin dapat bergabung langsung ke protein 

pada semua sel dalam bentuk salah satu dari 20 asam amino, walaupun secara 

teknis merupakan amida dan juga asam amino (Salisbury dan Ross, 1995). 

Menurut Gardener et.al (1991), aktivitas nitrat reduktase dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya : 

1. Pengaruh pH   

Jika suatu enzim menunjukkan kegiatan pada pH tertentu, maka jika 

pH turun atau naik akan mempengaruhi aktivitas enzim tersebut, oleh 

karena itu pada pengukuran aktivitas nitrat reduktase digunakan larutan 
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buffer Na-fosfat untuk mengkonstankan atau menyeimbangkan pH nya. 

Masing-masing enzim juga mempunyai pH optimum yang berbeda-beda. 

2. Temperatur 

Enzim tahan pada temperatur yang rendah 0ºC dan akan mati apabila 

temperatur diatas 50ºC. 

3. Pengaruh zat penghambat (tannin dan fenol). 

4. Umur tanaman 

Salisbury dan Ross (1995) menyatakan bahwa cahaya yang ditangkap 

oleh daun akan meningkatkan aktivitas nitrat reduktase. 

7. Respirasi 

Dalam proses respirasi dari photosintat dikenal tiga tahap yakni 

glikolisis, dimana gula dipecah menjadi asam karbon, asam piruvat dan 

lintasan EMP, siklus Krebs dimana pembentukan asam piruvat pecah 

menjadi CO2 dan asam organik, redoks dimana elektron dan atom hidrogen 

dipindah dari asam organik dan atom H bergabung dengan oksigen 

membentuk air, ATP (Moenandir, 1990). 

Dalam tumbuh-tumbuhan terdapat dua macam respirasi yaitu respirasi 

aerob dan anaerob. Respirasi aerob ini merupakan aspek dari metabolisme 

sel yang mana meliputi proses-proses oksidasi bahan organik dan reduksi 

molekul oksigen menjadi air dan pembebasan energi dalam bentuk fosfat 

berenergi tinggi atau ATP (Suwarsono, 1987) . 

Menurut Suwarsono (1987), meskipun reaksi aerob itu hasilnya 

kelihatan sederhana saja yakni kalau substrat aslinya gula hexose, maka hasil 
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akhirnya adalah CO2  dan air saja, tetapi sebenarnya proses respirasi terdiri 

lebih dari 20 macam reaksi. Dari banyak reaksi tersebut ada 2 kejadian 

penting dalam proses respirasi aerob, yakni; 1) Energi yang terikat pada gula 

hexosa dipindahkan pada ikatan fosfat berenergi tinggi dalam bentuk 

molekul ATP, 2) Terbentuk zat-zat yang merupakan substrat bagi sintesa 

asam amino protein-protein lemak. 

Menurut Lakitan (1993), faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan 

respirasi aerob yaitu ; faktor dalam sel itu sendiri dan faktor luar sel.  

Faktor dalam sel yang mempengaruhi respirasi antara lain; 

a. Jumlah plasma sel 

Jaringan-jaringan meristematis muda dengan sel penuh plasma, biasanya 

memiliki kecepatan respirasi yang lebih besar dibanding jaringan yang 

lebih tua. 

b. Struktur fisikokimia dari protoplasma. 

Berkaitan dengan hidratasi dari protoplasma. 

c. Macam-macam dan banyaknya enzim-enzim respirasi yang ada dalam 

plasma. 

d. Jumlah substrat respirasi dalam sel. 

Faktor luar sel yang mempengaruhi kecepatan respirasi antara lain; 

a. Suhu. 

Kenaikan suhu menyebabkan kenaikan kecepatan respirasi. 

b. Kadar O2 udara. 

Kecepatan respirasi sebanding dengan kadar O2 di atmosfir. 
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c. Kadar air dalam jaringan. 

Kecepatan respirasi sebanding dengan kadar air dalam jaringan. 

d. Cahaya. 

Pada jaringan-jaringan tanaman yang berklorofil adanya cahaya 

dapat meningkatkan respirasi.  

e. Pelukaan. 

Pelukaan pada jaringan-jaringan tanaman meningkatkan respirasi. 

f. Pengaruh-pengaruh mekanik. 

Tindakan mekanik tanaman misalnya membengkokkan organ 

tumbuhan menaikkan kecepatan respirasi. 

g. Pengaruh senyawa kimia tertentu. 

Beberapa senyawa kimia tertentu dapat menghambat mekanisme 

respirasi. 
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A. Kerangka Pemikiran 

Pegagan merupakan tanaman yang memiliki nilai penting diantaranya 

sebagai penutup tanah, sayuran atau lalapan, dan tanaman obat karena memiliki 

fungsi membersihkan darah, melancarkan peredaran darah, diuretika, antipiretika, 

hearmostatika, meningkatkan syaraf memori, anti bakteri, antiinflamasi, 

hipotensis, insektisida, dan menghambat jaringan bekas luka yang berlebihan. 

Kondisi tersebut mendorong dikembangkannya usaha budidaya pegagan dalam 

sekala luas. Upaya budidaya pegagan tidak terlepas adanya tumbuhan pengganggu. 

Penggunaan herbisida Glifosat dan 2,4-D merupakan cara paling efektif untuk 

mengatasi tumbuhan pengganggu pada budidaya pegagan skala luas tanpa merusak 

tanaman inti. Informasi respon tanaman pegagan terhadap herbisida glifosat dan 

2,4-D diperlukan untuk optimalisasi hasil dalam budidaya pegagan. Pengaruh 

herbisida glifosat dan 2,4-D ditunjukkan antara lain pada luas daun, jumlah daun, 

berat basah, berat kering, kadar klorofil dan karotenoid, aktivitas nitrat reduktase, 

dan laju respirasi. 

Secara skematis, kerangka pemikiran penelitian ini dapat disajikan sebagai 

berikut : 
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Gambar 7. Diagram alir kerangka pemikiran 
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B. Hipotesis 

1. Pemberian herbisida glifosat dan 2,4-D mempengaruhi aspek-aspek fisiologis 

tanaman pegagan (C. asiatica L.) meliputi laju pertumbuhan, kandungan 

klorofil, karotenoid, nitrat reduktase, dan laju respirasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian  dilaksanakan pada  bulan  Oktober sampai dengan Januari 

2010, bertempat di Green House Sub Lab Biologi, Laboratorium Pusat MIPA 

UNS dan Desa Gondang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. 

B. Alat dan Bahan 

1.  Alat yang digunakan: 

a) Penyiapan dan perawatan tanaman : peralatan yang digunakan untuk 

kegiatan ini adalah polibag Ф 30 cm, cangkul, pisau cutter, timbangan, 

dan alat penyiram. 

b) Perlakuan herbisida: peralatan yang digunakan untuk kegiatan ini adalah 

hand sprayer, masker, sarung tangan, gelas ukur.  

c) Panen : peralatan yang digunakan untuk kegiatan ini adalah cetok. 

d) Analisis pertumbuhan : peralatan yang digunakan untuk kegiatan ini 

adalah penggaris, kertas, neraca ohauss, kantung kertas, oven,  dan label. 

e) Pengukuran klorofil dan karotenoid : peralatan yang digunakan untuk 

kegiatan ini adalah pisau cutter, neraca ohauss, tabung gelap, pipet tetes, 

tabung reaksi, kuvet dan spektrofotometer UV-VIS. 

f) Pengukuran aktivitas nitrat reduktase : peralatan yang digunakan untuk 

kegiatan ini adalah pisau cutter, neraca ohauss, tabung gelap, pipet tetes, 
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pengukur waktu, gelas ukur, tabung reaksi, kuvet dan spektrofotometer 

UV-VIS. 

g) Pengukuran laju respirasi : Peralatan yang digunakan untuk kegiatan ini 

adalah PAA (Plant Asimilation Analyzer). 

2.  Bahan Penelitian: 

a) Penyiapan dan perawatan tanaman : bahan yang digunakan untuk 

perlakuan ini adalah stolon pegagan, tanah, pupuk kompos, dan air. 

Stolon pegagan diperoleh dari daerah Tawangmangu. 

b) Perlakuan herbisida : bahan yang digunakan untuk perlakuan ini adalah 

herbisida glifosat, herbisida 2,4-D, aquades. 

c) Panen : bahan yang digunakan untuk perlakuan ini adalah tanaman yang 

telah diperlakukan selama 2 bulan dan air. 

d) Analisis pertumbuhan : bahan yang digunakan untuk perlakuan ini 

adalah tanaman hasil panen yang telah dibersihkan dari sisa-sisa tanah. 

e) Analisis kandungan klorofil dan karotenoid: bahan yang digunakan 

untuk perlakuan ini adalah aseton 80%.  

f) Pengukuran aktivitas nitrat reduktase : bahan yang digunakan untuk 

perlakuan ini adalah daun ke-4, buffer fosfat (campuran KH2 PO4 dan 

Na2 HPO4), kalium nitrat (KNO3),  reagen pewarna ( 0,2 ml Larutan N- 

naphthylenediamine 0,02% dan 0,2 ml sulphanilamide 1% dalam 3 N 

HCl), dan akuades. 

g) Pengukuran laju respirasi : bahan yang digunakan untuk kegiatan ini 

adalah tanaman pegagan yang masih berada pada media tanam. 
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C. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang 

disusun secara faktorial dengan 2 faktor perlakuan yang terdiri dari 5 taraf 

dengan 5 ulangan sebagai berikut : 

a. Faktor pertama yaitu dosis herbisida terdiri dari 5 taraf yaitu: 

H1K1: glifosat 0 lha-1 (tanpa pemberian herbisida) 

H1K2: glifosat 0,25 lha-1   (setara 0,875  ml per polibag) 

H1K3: glifosat 0,5 lha-1 (setara 1,75  ml per polibag) 

H1K4: glifosat 0,75 lha-1 (setara 2,625  ml per polibag) 

H1K5: glifosat 1 lha-1  (setara 3,5 ml per polibag) 

b. Fakor kedua yaitu dosis herbisida 2,4-D terdiri 5 taraf yaitu: 

H2K1: 2,4-D 0  lha-1 (tanpa pemberian herbisida) 

H2K2: 2,4-D 0,25  lha-1 (setara 0,875  ml per polibag) 

H2K3: 2,4-D 0,5  lha-1 (setara 1,75  ml per polibag) 

H2K4: 2,4-D 0,75  lha-1 (setara 2,625  ml per polibag) 

H2K5: 2,4-D 1  lha-1 (setara 3,5  ml per polibag) 

Sehingga seluruhnya ada 10 perlakuan, adapun sepuluh perlakuan 

tersebut adalah sebagai berikut:  

Tabel 1. Perlakuan jenis dan dosis herbisida 

Jenis Herbisida Dosis 
H1 H2 

K1 H1K1 H2K1  
K2 H1K2 H2K2 

K3 H1K3 H2K3 
K4 H1K4 H2K4 
K5 H1K5 H2K5 
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D. Cara Kerja 

a) Penyiapan Media Tumbuh 

1) Tanah dan kompos yang telah dikeringkan dicampur dengan 

perbandingan tanah : kompos = 2 : 1. 

2) Campuran tanah-kompos diambil sebanyak 2 kg kemudian 

dimasukkan dalam polibag Ф 30 cm. 

b) Penyiapan Bibit dan Perlakuan 

1) Stolon pegagan yang disertai 2 calon tunas dengan ukuran ± 2cm, 

dipotong kemudian ditanam pada media yang telah disediakan. 

2) Pemberian herbisida dilakukan masing-masing satu kali perlakuan, 

yaitu dilakukan 7 sebelum tanam (Suwarni, 2000). 

c) Penyiraman  

Penyiraman sesuai kapasitas lapang dilakukan setiap hari sampai tunas-

tunas baru muncul dan berumur 1 bulan. 

d) Pemanenan 

Pemanenan dilakukan setelah pegagan ditumbuhkan selama 2 bulan.  

E. Variabel Pengamatan 

a) Luas daun 

 Pengamatan luas daun dilakukan dengan menggunakan alat 

pengukur luas daun (leaf area meter) atau dengan cara perhitungan 

gravimetri. Luas daun dihitung dengan ditaksir melalaui perbandingan 

berat (gravimetri). Ini dapat dilakukan, pertama dengan daun yang akan 

ditaksir pada sebuah kertas, yang menghasilkan replika daun. Replika daun 
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tersebut kamudian digunting dari kertas yang berat dan luasnya sudah 

diketahui. Luas daun kemudian ditaksir berdasarkan perbandingan berat 

replika daun dengan total kertas seperti:  

LD=Wr/Wt x LK 

di mana: Wr = berat kertas replika daun 

Wt = berat total kertas 

LK = luas total kertas 

(Sitompul dan Guritno, 1995).  

b) Jumlah Daun 

 Perhitungan jumlah daun dilakukan diakhir pengamatan dengan cara 

menghitung jumlah total daun setiap tanaman sampel.  

c) Berat Basah 

 Pengamatan dilakukan dengan cara mencabut dan membersihkan 

tanaman dari tanah yang melekat pada akar kemudian ditimbang beratnya. 

Berat basah ditimbang pada saat akhir pengamatan dengan menggunakan 

timbangan. 

d) Berat Kering 

Tanaman hasil panen yang telah dibersihkan dari sisa tanah 

dimasukkan dalam kantung kertas untuk dioven (suhu 50oC) selama 4-5 

hari sampai tercapai berat konstan. Berat konstan yang tercapai setelah 

pengovenan adalah berat kering tanaman.   
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e) Kadar Klorofil dan Karotenoid 

Analisis klorofil dan karotenoid mengikuti metode Hendry dan Grime 

(1993).  

f) Nitrat Reduktase 

Analisis nitrat reduktase mengikuti metode Listyawati (1994). 

g) Laju Respirasi  

Analisis laju respirasi mengikuti metode Suwarsono (1987). 

F. Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis dengan analisis keragaman atau 

analysis of Varian (Anova), jika terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan 

dengan uji jarak berganda Duncan’s (DMRT) pada 5 %. Keefektifan antara 

herbisida glifosat dan 2,4-D dapat diketahui dengan uji T. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

G. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian  dilaksanakan pada  bulan  Oktober sampai dengan Januari 

2010, bertempat di Green House Sub Lab Biologi, Laboratorium Pusat MIPA 

UNS dan Desa Gondang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. 

H. Alat dan Bahan 

1.  Alat yang digunakan: 

h) Penyiapan dan perawatan tanaman : peralatan yang digunakan untuk 

kegiatan ini adalah polibag Ф 30 cm, cangkul, pisau cutter, timbangan, 

dan alat penyiram. 

i) Perlakuan herbisida: peralatan yang digunakan untuk kegiatan ini adalah 

hand sprayer, masker, sarung tangan, gelas ukur.  

j) Panen : peralatan yang digunakan untuk kegiatan ini adalah cetok. 

k) Analisis pertumbuhan : peralatan yang digunakan untuk kegiatan ini 

adalah penggaris, kertas, neraca ohauss, kantung kertas, oven,  dan label. 

l) Pengukuran klorofil dan karotenoid : peralatan yang digunakan untuk 

kegiatan ini adalah pisau cutter, neraca ohauss, tabung gelap, pipet tetes, 

tabung reaksi, kuvet dan spektrofotometer UV-VIS. 

m) Pengukuran aktivitas nitrat reduktase : peralatan yang digunakan untuk 

kegiatan ini adalah pisau cutter, neraca ohauss, tabung gelap, pipet tetes, 
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pengukur waktu, gelas ukur, tabung reaksi, kuvet dan spektrofotometer 

UV-VIS. 

n) Pengukuran laju respirasi : Peralatan yang digunakan untuk kegiatan ini 

adalah PAA (Plant Asimilation Analyzer). 

2.  Bahan Penelitian: 

h) Penyiapan dan perawatan tanaman : bahan yang digunakan untuk 

perlakuan ini adalah stolon pegagan, tanah, pupuk kompos, dan air. 

Stolon pegagan diperoleh dari daerah Tawangmangu. 

i) Perlakuan herbisida : bahan yang digunakan untuk perlakuan ini adalah 

herbisida glifosat, herbisida 2,4-D, aquades. 

j) Panen : bahan yang digunakan untuk perlakuan ini adalah tanaman yang 

telah diperlakukan selama 2 bulan dan air. 

k) Analisis pertumbuhan : bahan yang digunakan untuk perlakuan ini 

adalah tanaman hasil panen yang telah dibersihkan dari sisa-sisa tanah. 

l) Analisis kandungan klorofil dan karotenoid: bahan yang digunakan 

untuk perlakuan ini adalah aseton 80%.  

m) Pengukuran aktivitas nitrat reduktase : bahan yang digunakan untuk 

perlakuan ini adalah daun ke-4, buffer fosfat (campuran KH2 PO4 dan 

Na2 HPO4), kalium nitrat (KNO3),  reagen pewarna ( 0,2 ml Larutan N- 

naphthylenediamine 0,02% dan 0,2 ml sulphanilamide 1% dalam 3 N 

HCl), dan akuades. 

n) Pengukuran laju respirasi : bahan yang digunakan untuk kegiatan ini 

adalah tanaman pegagan yang masih berada pada media tanam. 
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I. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang 

disusun secara faktorial dengan 2 faktor perlakuan yang terdiri dari 5 taraf 

dengan 5 ulangan sebagai berikut : 

a. Faktor pertama yaitu dosis herbisida terdiri dari 5 taraf yaitu: 

H1K1: glifosat 0 lha-1 (tanpa pemberian herbisida) 

H1K2: glifosat 0,25 lha-1   (setara 0,875  ml per polibag) 

H1K3: glifosat 0,5 lha-1 (setara 1,75  ml per polibag) 

H1K4: glifosat 0,75 lha-1 (setara 2,625  ml per polibag) 

H1K5: glifosat 1 lha-1  (setara 3,5 ml per polibag) 

b. Fakor kedua yaitu dosis herbisida 2,4-D terdiri 5 taraf yaitu: 

H2K1: 2,4-D 0  lha-1 (tanpa pemberian herbisida) 

H2K2: 2,4-D 0,25  lha-1 (setara 0,875  ml per polibag) 

H2K3: 2,4-D 0,5  lha-1 (setara 1,75  ml per polibag) 

H2K4: 2,4-D 0,75  lha-1 (setara 2,625  ml per polibag) 

H2K5: 2,4-D 1  lha-1 (setara 3,5  ml per polibag) 

Sehingga seluruhnya ada 10 perlakuan, adapun sepuluh perlakuan 

tersebut adalah sebagai berikut:  

Tabel 1. Perlakuan jenis dan dosis herbisida 

Jenis Herbisida Dosis 
H1 H2 

K1 H1K1 H2K1  
K2 H1K2 H2K2 

K3 H1K3 H2K3 
K4 H1K4 H2K4 
K5 H1K5 H2K5 
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J. Cara Kerja 

e) Penyiapan Media Tumbuh 

1) Tanah dan kompos yang telah dikeringkan dicampur dengan 

perbandingan tanah : kompos = 2 : 1. 

2) Campuran tanah-kompos diambil sebanyak 2 kg kemudian 

dimasukkan dalam polibag Ф 30 cm. 

f) Penyiapan Bibit dan Perlakuan 

1) Stolon pegagan yang disertai 2 calon tunas dengan ukuran ± 2cm, 

dipotong kemudian ditanam pada media yang telah disediakan. 

2) Pemberian herbisida dilakukan masing-masing satu kali perlakuan, 

yaitu dilakukan 7 sebelum tanam (Suwarni, 2000). 

g) Penyiraman  

Penyiraman sesuai kapasitas lapang dilakukan setiap hari sampai tunas-

tunas baru muncul dan berumur 1 bulan. 

h) Pemanenan 

Pemanenan dilakukan setelah pegagan ditumbuhkan selama 2 bulan.  

K. Variabel Pengamatan 

h) Luas daun 

 Pengamatan luas daun dilakukan dengan menggunakan alat 

pengukur luas daun (leaf area meter) atau dengan cara perhitungan 

gravimetri. Luas daun dihitung dengan ditaksir melalaui perbandingan 

berat (gravimetri). Ini dapat dilakukan, pertama dengan daun yang akan 

ditaksir pada sebuah kertas, yang menghasilkan replika daun. Replika daun 
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tersebut kamudian digunting dari kertas yang berat dan luasnya sudah 

diketahui. Luas daun kemudian ditaksir berdasarkan perbandingan berat 

replika daun dengan total kertas seperti:  

LD=Wr/Wt x LK 

di mana: Wr = berat kertas replika daun 

Wt = berat total kertas 

LK = luas total kertas 

(Sitompul dan Guritno, 1995).  

i) Jumlah Daun 

 Perhitungan jumlah daun dilakukan diakhir pengamatan dengan cara 

menghitung jumlah total daun setiap tanaman sampel.  

j) Berat Basah 

 Pengamatan dilakukan dengan cara mencabut dan membersihkan 

tanaman dari tanah yang melekat pada akar kemudian ditimbang beratnya. 

Berat basah ditimbang pada saat akhir pengamatan dengan menggunakan 

timbangan. 

k) Berat Kering 

Tanaman hasil panen yang telah dibersihkan dari sisa tanah 

dimasukkan dalam kantung kertas untuk dioven (suhu 50oC) selama 4-5 

hari sampai tercapai berat konstan. Berat konstan yang tercapai setelah 

pengovenan adalah berat kering tanaman.   
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l) Kadar Klorofil dan Karotenoid 

Analisis klorofil dan karotenoid mengikuti metode Hendry dan Grime 

(1993).  

m) Nitrat Reduktase 

Analisis nitrat reduktase mengikuti metode Listyawati (1994). 

n) Laju Respirasi  

Analisis laju respirasi mengikuti metode Suwarsono (1987). 

L. Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis dengan analisis keragaman atau 

analysis of Varian (Anova), jika terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan 

dengan uji jarak berganda Duncan’s (DMRT) pada 5 %. Keefektifan antara 

herbisida glifosat dan 2,4-D dapat diketahui dengan uji T (Steel dan Torrie, 

1989). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam semua variabel pengamatan (Tabel 

2) diketahui bahwa perlakuan pemberian herbisida 2,4-D dari 8 variabel 

pengamatan 5 diantaranya menunjukkan beda nyata, sedangkan glifosat 7 dari 8 

variabel menunjukkan beda nyata. Perlakuan pemberian herbisida 2,4-D 

berpengaruh nyata terhadap jumlah daun, luas daun, berat basah, berat kering dan 

kadar karotenoid. Perlakuan pemberian glifosat berpengaruh nyata terhadap 

jumlah daun, luas daun, berat basah, berat kering, kadar klorofil, kadar karotenoid 

dan laju respirasi. Sidik ragam respon pegagan pada perlakuan pemberian 

herbisida 2,4-D dan glifosat disajikan pada Tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Sidik ragam respon pegagan  pada pemberian herbisida 2,4-D dan 
Glifosat. 
Herbisida JD LD BB BK KL KR LR NR 

2,4-D * * ** * ns * ns ns 

Glifosat * ** * * * ** ** ns 

Ket: 
JD= Jumlah daun, LD= luas Daun, BB= Berat basah, BK= Berat kering, KL= 
Klorofil, KR= Karotenoid, LR= Laju respirasi, NR= Enzim nitrat reduktase, ns= 
Non significant (tidak beda nyata),*= significant (berbeda nyata), **: high 
significant (berbeda sangat nyata) 
 

1. Jumlah Daun 

Pengamatan jumlah daun diperlukan selain sebagai indikator pertumbuhan 

juga sebagai data penunjang untuk menjelaskan proses pertumbuhan yang terjadi 

seperti pada pembentukan biomassa tanaman. Jumlah daun semakin meningkat 

seiring umur tanaman  

4
1 
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Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian  dosis herbisida 

2,4-D dan glifosat berpengaruh nyata terhadap jumlah daun tiap tanaman. Rata rata 

jumlah daun tiap tanaman pada perlakuan herbisida 2,4-D dan glifosat disajikan 

pada Tabel 3 dan 4 di bawah ini. 

Tabel 3.Rata-rata jumlah daun pegagan pada pemberian herbisida 2,4-D 
Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

2,4-D 39,33a 30,33ab 25,33abc 21,67bc 11,00c 

 
Tabel 4.Rata-rata jumlah daun pegagan pada pemberian herbisida glifosat  

Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

Glifosat 31,00b 42,67a 31,00b 23,67b 23,00b 

Ket:    Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris atau kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT (Duncan) taraf 5% 

 
Tabel 3 menunjukkan bahwa pengaruh pemberian herbisida 2,4-D sampai 

dengan dosis 0,5 lha-1 tidak berbeda nyata dengan tanaman kontrol (0 lha-1). 

Peningkatan dosis herbisida 2,4-D menyebabkan penurunan jumlah daun pegagan. 

Pada perlakuan pemberian herbisida glifosat (Tabel 4) dosis herbisida 0,5 lha-1 

sampai 1 lha-1 memberikan hasil yang tidak berbeda nyata jika dibandingkan 

dengan kontrol. Jumlah daun pada perlakuan glifosat dosis 0,25 lha-1 memberikan 

hasil tertinggi dan berbeda nyata di bandingkan dengan tanaman kontrol. 
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Gambar 8. Pengaruh pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat  terhadap jumlah daun  

pegagan. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 51 

 

 

Gambar 9. Pengaruh pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat  terhadap jumlah daun  

pegagan tiap minggu. 

Dari Gambar  8 dan 9 terlihat bahwa peningkatan dosis herbisida 2,4- D 

menyebabkan jumlah daun tanaman pegagan yang terbentuk menjadi sedikit. 

Menurut Moenandir (1990) herbisida 2,4-D dapat mengakibatkan pelemahan 

korteks akar. Pelemahan korteks akar tersebut berakibat pada terhambatnya 

penyerapan unsur-unsur hara terutama nitrogen yang digunakan sebagai bahan 
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utama pembentukan daun. Abidin (1985), menyatakan bahwa asam 2,4-D adalah 

salah satu zat pengatur tumbuh yang digolongkan auksin. Peran auksin adalah 

merangsang pembelahan dan perbesaran sel yang terdapat pada pucuk tanaman 

dan menyebabkan pertumbuhan pucuk-pucuk baru. Penambahan auksin dalam 

jumlah yang lebih besar, atau penambahan auksin yang lebih stabil, seperti asam 

2,4-D cenderung menyebabkan terjadinya pertumbuhan kalus dari eksplan dan 

menghambat regenerasi pucuk tanaman (Wetherell, 1982). Menurut Suryowinoto 

(1996) pada suatu dosis tertentu asam 2,4-D sanggup membuat mutasi-mutasi. 

Menurut Wattimena (1988) asam 2,4–D mempunyai sifat fitotoksisitas yang tinggi 

sehingga dapat bersifat herbisida. 

Aktivitas auksin yang cukup tinggi menyebabkan ketidakwajaran 

pertumbuhan pada pegagan. Pegagan yang diberi perlakuan 2,4-D mengalami 

kekerdilan dengan warna daun yang memucat. Hal tersebut disebabkan oleh letak 

utama aktivitas herbisida 2,4-D yang dapat mengubah pola pertumbuhan dengan 

cepat, sehingga bagian sel parenkim akar membengkak, menghasilkan jaringan 

kalus dan perluasan primodia akar. Pemanjangan akar berhenti dan ujung akar 

membengkak. 

Pemberian herbisida glifosat (Gambar 8 dan 9) secara umum menyebabkam 

jumlah daun yang terbentuk tetap lebih banyak dibandingkan dengan herbisida 

2,4-D. Hal ini disebabkan oleh penambahan glifosat diduga mampu meningkatkan 

ketersediaan nitrogen dalam tanah. Menurut Niswati et al., (1995) budidaya olah 

tanah dengan aplikasi herbisida glifosat, ketersediaan N dan C organik serta 

mikroba tanah meningkat. Hal ini berarti glifosat mampu menyumbangkan N total 
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ke dalam tanah, karena glifosat sendiri mengandung gugus NH2
+. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Rinsema (1983) bahwa pembentukan daun ditentukan oleh 

tersedianya unsur nitrogen, sehingga sangatlah mungkin peningkatan jumlah daun 

pegagan tergantung pada penyediaan unsur hara dalam tanah.  

Hasil penelitian tentang pengaruh herbisida glifosat dan legin terhadap 

perilaku nodulasi Arachis hypogaea menunjukkan bahwa glifosat sampai dosis 4,5 

lha-1 tidak menekan pertumbuhan tanaman dan pembentukan bintil akar serta hasil 

tertinggi (Suwarni et al.,2000). Pada dosis 0,5 lha-1 sampai 1lha-1 menunjukkan 

penurunan jumlah daun. Hal ini disebabkan pemberian glifosat pada dosis yang 

tinggi tidak menguntungkan bagi pertumbuhan akar dalam menyerap unsur hara 

dalam tanah. Menurut Suwarni et al., (2000), glifosat menghambat pemanjangan 

akar, karena masuknya herbisida melalui akar menghambat petumbuhan dan 

pemanjangan akar dan mencegah pertumbuhan akar lateral. Herbisida aktif lewat 

sistem perakaran menyebabkan kerdil serta menekan pertumbuhan akar lateral 

(Moenandir, 1993). 

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran IV) dapat dilihat tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap luas daun pegagan pada pemberian herbisida 

2,4-D dan glifosat. Hal ini menyatakan pegagan memiliki respon yang sama 

terhadap variasi jenis dan dosis herbisida.  

 

2. Luas Daun 

Daun berfungsi sebagai penerima cahaya dan alat fotosintesis. Laju 

fotosintesis per satuan tanaman dapat ditentukan oleh luas daun (Sitompul dan 
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Guritno, 1995). Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian 

herbisida 2,4-D dan glifosat berpengaruh nyata terhadap luas daun tanaman. Rata-

rata luas daun per tanaman pada variasi perlakuan herbisida 2,4-D dan glifosat 

disajikan pada Tabel 5 dan 6 di bawah ini. 

Tabel 5.Rata-rata luas daun (cm2) pegagan pada pemberian herbisida 2,4-D  
Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

2,4-D 381,149a 300,207a 213,972ab 96,884b 78,359b 

 
Tabel 6.Rata-rata luas daun (cm2) pegagan pada pemberian herbisida glifosat  

Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

Glifosat 338,800a 381,890a 286,200ab 164,270bc 79,328c 

Ket:    Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris atau kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT (Duncan) taraf 5% 

 
Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa perlakuan pemberian herbisida sampai 

dengan dosis 0,5 lha-1 memberikan hasil yang tidak berbeda nyata dibandingkan 

dengan tanpa pemberian herbisida 2,4-D. Luas daun pada perlakuan herbisida 

dosis 0,75 lha-1 dan 1 lha-1 menunjukkan penurunan luas daun yang nyata 

dibandingkan dengan kontrol. Pada pemberian herbisida glifosat (Tabel 6) dosis 

herbisida 0,25 lha-1 diikuti meningkatnya luas daun per tanaman. Luas daun pada 

perlakuan herbisida dosis 0,25 lha-1 memberikan hasil tertinggi yang nyata bila 

dibandingkan dengan kontrol. Pada dosis glifosat 0,5 lha-1 sampai 1 lha-

1memberikan hasil yang tidak berbeda nyata dibandingkan dengan tanaman tanpa 

pemberian herbisida. 
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Gambar 10. Pengaruh pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat  terhadap luas 
permukaan daun pegagan.  

 
Pada Gambar 10 terlihat bahwa dengan peningkatan dosis pemberian 

herbisida 2,4-D luas daun pegagan yang terbentuk menjadi menurun. Menurunnya 

luas daun disebabkan karena sedikitnya unsur hara utamanya nitrogen yang dapat 

diserap tanaman sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman terutama 

pembentukan daun. Hambatan dalam proses penyerapan unsur hara tersebut 

disebabkan aktivitas auksin yang berakibat menghambat pemanjangan akar dan 

pembengkakan ujung akar. Menurut Moenandir (1988) herbisida 2,4-D yang 

diperlakukan pada Cyperus sp (monokotil) sangat meredusir diferensiasi jaringan 

dan mengakibatkan vakuolasi dengan sedikit sitoplasma. Ukuran sistem vaskuler 

juga mengecil. Pada Phaseolus sp (dikotil) terjadi diferensiasi jaringan daun dan 

jaringan pengganti mempunyai sel yang sangat vakuolasi tanpa kloroplas. 2,4-D 

juga mengakibatkan perubahan morfologi dan struktur dalam dari kloroplas, 

kerusakan sel membran epidermis, palisade, mesofil dan perubahan sistem 

metabolik yang sangat berpengaruh pada peristiwa absisi.        
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Pemberian herbisida glifosat (Gambar 9) secara umum menyebabkan luas 

daun yang terbentuk tetap lebih tinggi dibandingkan dengan herbisida 2,4-D. Hal 

ini disebabkan penambahan glifosat mampu menyumbangkan N total ke dalam 

tanah yang berasal dari gugus NH2
+ dari glifosat. Ditambahkan oleh Niswati et al., 

(1995) budidaya olah tanah dengan aplikasi herbisida glifosat, ketersediaan N dan 

C organik serta mikroba tanah meningkat. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Rinsema (1983) bahwa pembentukan daun ditentukan oleh tersedianya unsur 

nitrogen. Peningkatan luas daun pegagan tergantung pada penyediaan unsur hara 

dalam tanah. Pada dosis 0,5 lha-1 sampai 1lha-1 menunjukkan penurunan luas daun. 

Hal ini disebabkan p kapasitas serapan tanah sudah mencapai maksimum, sehingga 

kelebihan glifosat terakumulasi di daerah sekitar akar.  

Menurut Moenandir (1993) glifosat pada dosis tinggi menghambat 

pemanjangan akar kecambah, karena masuknya herbisida glifosat ke dalam 

tumbuhan melalui akar menghambat pemanjangan akar dan mencegah 

pertumbuhan akar lateral. Menurut Thompson (1979) herbisida glifosat sedikit 

sekali yang berada bebas di air tanah dan segera didegradasi oleh mikroorganisme 

tanah. Penambahan dosis glifosat akan menghambat bakteri Rhizobium, 

Pseudomonas sp dalam mendegradasi glifosat. Hal ini disebabkan karena 

mikroorganisme tersebut mempunyai enzim EPSPS untuk memproduksi asam 

amino aromatic didalam tubuhnya. Sementara itu glifosat berfungsi menghambat 

kerja enzim EPSPS (5-enolpyrufil-shikamat-3-phosphat sintase) tersebut dalam 

jaringan tanaman. Dengan demikian glifosat juga membunuh sebagian besar 

mikroorganisme tanah yang mempunyai enzim EPSPS yang berfungsi dalam 
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pembentukan asam amino aromatik seperti triptofan, tirosin dan fenil alanin 

(Wardoyo, 2008).  

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran IV) dapat dilihat tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap luas daun pegagan pada pemberian herbisida 

2,4-D dan glifosat. Hal ini menyatakan pegagan memiliki respon yang sama 

terhadap variasi jenis dan dosis herbisida.  

 

3. Berat basah 

Jumlah dan luas daun akan mempengaruhi berat segar tanaman. Berat segar 

juga dipengaruhi pengambilan air oleh tanaman (Sitompul dan Guritno, 1995). 

Menurut Gardner et al., (1991) berat segar dicerminkan oleh banyaknya 

penyerapan air dalam tanah oleh tanaman. Penyerapan air oleh tanaman salah 

satunya tergantung pada banyak sedikitnya air dalam tanah. 

Pertambahan massa sering ditentukan dengan cara memanen seluruh bagian 

tumbuhan atau bagian yang diinginkan dan menimbangnya cepat-cepat sebelum 

air terlalu banyak menguap dari bahan tersebut. Massa segar ini yang nilainya agak 

beragam tergantung pada status air tumbuhan (Salisbury dan Ross. 1995). Berat 

segar menggambarkan kandungan air dan kelembapan tanaman pada saat itu (Foth, 

1994). Rata-rata berat basah per tanaman pada variasi perlakuan herbisida 2,4-D 

dan glifosat disajikan pada Tabel 7 dan 8 di bawah ini. 

Tabel 7.Rata-rata berat basah (g) pegagan pada pemberian herbisida 2,4-D 
Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

2,4-D 21,078a 19,167a 17,011a 5,047b 3,143b 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 58 

 
Tabel 8.Rata-rata berat basah (g) pegagan pada pemberian herbisida glifosat  

Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

Glifosat 16,414ab 22,062a 15,574ab 10,861bc 5,158c 

Ket:    Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris atau kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT (Duncan) taraf 5% 

 
Analisis sidik ragam (Tabel 7) menunjukkan bahwa pemberian herbisida 

2,4-D dan glifosat memberikan pengaruh nyata terhadap berat basah tanaman. 

Pada perlakuan pemberian herbisida 2,4-D dosis 0,25 lha-1 dan 0,5 lha-1 

menunjukkan berat kering yang tidak berbeda nyata dengan kontrol (0 lha-1). 

Peningkatan pemberian herbisida dosis 0,75 lha-1 dan 1 lha-1menunjukkan 

penurunan berat basah yang nyata dibandingkan dengan kontrol. Pada pemberian 

herbisida glifosat (Tabel 8) dosis herbisida 0,25 lha-1 menunjukkan hasil tertinggi 

berat basah tanaman. Berat basah pada perlakuan herbisida glifosat dosis 0,75 lha-1 

dan 1lha-1 menunjukkan penurunan berat basah yang nyata bila dibandingkan 

dengan tanpa pemberian herbisida glifosat. 

 

Gambar 11. Pengaruh pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat  terhadap berat 
basah  pegagan.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 59 

 
Pada Gambar 11 menunjukkan bahwa peningkatan dosis 2,4-D 

menyebabkan berat basah pegagan yang dihasilkan menjadi sedikit. Herbisida 2,4-

D memiliki aktivitas layaknya auksin yang dibutuhkan oleh tanaman untuk 

pertumbuhan dan perkembangan, dalam jumlah yang sangat sedikit. Pemberian 

herbisida 2,4-D dalam dosis yang tinggi berakibat pada pembelahan dan 

pembesaran sel yang tidak wajar. Menurut Moenandir (1990) penambahan 

herbisida 2,4-D pada bibit akan dapat mengubah pola pertumbuhan dengan cepat, 

sel meristematik akan berhenti membelah pemanjangan sel menghentikan 

pertumbuhan panjang tetapi meneruskan perluasan secara radial. Dalam tumbuhan 

masak, bagian sel parenkim membengkak dan membagi, menghasilkan jaringan 

kalus dan perluasan primodia akar. Pemanjangan akar berhenti, ujung akar 

membengkak. Pembengkakan ujung akar akan menghambat penyerapan air dan 

hara dari dalam tanah akibatnya metabolisme tanaman terganggu. Sehingga bobot 

segar tanaman juga akan berkurang. Nilai berat basah dipengaruhi oleh kadar air 

jaringan, unsur hara dan metabolisme (Salisbury dan Ross, 1995). 

Pemberian herbisida glifosat (Gambar 10) secara umum menyebabkan berat 

basah yang dihasilkan tetap lebih banyak dibandingkan dengan herbisida 2,4-D. 

Diduga hal ini disebabkan dosis pemberian glifosat tersebut meningkatkan 

nitrogen dalam tanah sehingga penyerapan hara nitrogen semakin meningkat pula. 

Penyerapan unsur hara nitrogen yang semakin meningkat akan mengakibatkan 

kandungan nitrogen dalam daun yang semakin meningkat pula. Kandungan 

nitrogen jaringan dalam daun akan merangsang peningkatan laju metabolisme 

(Salisbury dan Ross, 1995). Ditambahkan oleh Haryadi (1991) bahwa 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 60 

membesarnya sel tanaman akan membentuk vakuola sel yang besar sehingga 

mampu menyerap air dalam jumlah banyak, selain itu pembentukan protoplasma 

tanaman akan bertambah sehingga dapat menyebabkan peningkatan berat segar 

dan hasil segar tanaman. 

Peningkatan berat segar tanaman diduga ada hubungan dengan jumlah 

daun dan luas daun, karena semakin banyak jumlah daun dan luas daun pada 

tanaman maka berat segar tanaman semakin meningkat. Menurut Dwijosaputro 

(1993) berat segar tanaman dipengaruhi oleh unsur hara dalam sel-sel jaringan 

tanaman. Dengan terbentuknya akar dan daun kegiatan fisiologis tanaman dalam 

menyerap unsur hara, air dan cahaya matahari untuk proses fotosintesis dapat 

berlangsung dengan baik pada pertumbuhan selanjutnya. Pertumbuhan akar serta 

daun yang cepat menyebabkan penyerapan unsur hara, air dan cahaya untuk 

fotosintesis lebih optimal, asimilat yang dihasilkan digunakan untuk 

perkembangan tanaman bertambah cepat dan pembentukan tunas semakin banyak, 

sehingga berat segar tanaman bertambah bobotnya. Pada dosis 0,5 lha-1 sampai 1 

lha-1 terjadi penurunan berat segar disebabkan pemberian glifosat lebih-lebih pada 

dosis tinggi dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem perakaran sehingga 

menghambat dalam penyerapan hara dari dalam tanah. 

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran IV) dapat dilihat tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap berat basah pegagan pada pemberian herbisida 

2,4-D dan glifosat. Hal ini menyatakan pegagan memiliki respon yang sama 

terhadap variasi jenis dan dosis herbisida.  
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4. Berat Kering 

Untuk mengukur produktifitas tanaman akan lebih relevan menggunakan 

berat kering tanaman sebagai ukuran pertumbuhannya (Salisbury dan Ross, 1995). 

Menurut lakitan (1996) berat kering tanaman mencerminkan akumulasi senyawa 

organik yang berhasil disintesis tanaman dari senyawa anorganik yang berhasil 

disintesis tanaman dari senyawa anorganik, terutama air dan karbondioksida. 

Berat kering merupakan keseimbangan antara pengambilan CO2 

(fotosintesis) dan pengeluaran CO2 (respirasi). Apabila respirasi lebih besar 

dibanding fotosintesis, tumbuhan ini berkurang berat keringnya, begitu juga 

sebaliknya (Gardner et al., 1991). Ditambahkan oleh Dwijoseputro (1993) bahwa 

90% bahan kering tanaman adalah hasil fotosintesis dan analisis pertumbuhan 

yang dinyatakan dalam berat kering. Di bawah ini disajikan hasil rata-rata berat 

kering tanaman pegagan. 

 

Tabel 9.Rata-rata berat kering (g) pegagan pada pemberian herbisida 2,4-D  
Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

2,4-D 2,113a 1,691a 1,232ab 0,312b 0,215b 

 

Tabel 10.Rata-rata berat kering (g) pegagan pada pemberian herbisida glifosat  
Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

Glifosat 1,387ab 2,196a 1,190ab 0,994b 0,409b 

Ket:    Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris atau kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT (Duncan) taraf 5% 
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Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemberian herbisida 

2,4-D dan glifosat keduanya memberikan pengaruh nyata terhadap variabel berat 

kering. Berdasarkan Tabel 9 terlihat bahwa berat kering tanaman pada perlakuan 

tanpa pemberian herbisida 2,4-D sampai dengan dosis 0,5 lha-1 tidak berbeda 

nyata. Pada perlakuan dengan dosis 0,75 lha-1dan dan 1 lha-1 menunjukkan 

penurunan berat kering yang nyata dibandingkan dengan tanaman tanpa pemberian 

herbisida 2,4-D. Berat kering pada perlakuan pemberian herbisida glifosat (Tabel 

10) perlakuan herbisida dosis  0,25 l/ha-1 menunjukkan peningkatan berat kering 

tertinggi yang nyata dibandingkan dengan kontrol. Peningkatan dosis pemberian 

herbisida 0,5 lha -1 sampai 1 lha-1 menunjukkan penurunan berat kering 

dibandingkan dengan tanaman tanpa herbisida. 

 

Gambar 12. Pengaruh pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat  terhadap berat 
kering  pegagan.  

 
Pada Gambar 12 terlihat bahwa peningkatan dosis herbisida 2,4-D 

menyebabkan berat kering tanaman pegagan yang dihasilkan semakin sedikit. 

Menurut Gardner et al., (1991) apabila respirasi lebih besar dibanding fotosintesis, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 63 

tumbuhan berkurang berat keringnya, begitu juga sebaliknya. Gambar 15  

menunjukkan bahwa laju respirasi tanaman yang diberi perlakuan 2,4-D tinggi 

pada dosis herbisida 2,4-D tertinggi. Hal ini diduga akibat menurunnya laju 

fotosintesis sehingga berat kering yang dihasilkan sedikit pada peningkatan dosis 

herbisida tertinggi. Peningkatan laju respirasi tersebut bertujuan untuk menjaga 

gradient asimilat (Moenandir, 1990). Herbisida 2,4-D menyebabkan kerusakan 

floem pada daun. Hal ini berakibat terjadinya akumulasi asimilat pada daun, 

sehingga perlu dilakukan penyeimbangan gradient asimilat agar tidak berlebih. 

Tanaman melakukan peningkatan laju respirasi dengan tujuan agar asimilat dapat 

terurai. Penguraian Penguraian asimilat yang berupa amilum bertujuan untuk 

menghasilkan ATP atau energi yang digunakan untuk pertahanan diri dari adanya 

aktifitas auksin sintetik yang berlebih. Hal ini menyebabkan bobot kering pegagan 

yang dihasilkan sedikit pada peningkatan dosis herbisida 2,4-D. 

Pemberian herbisida glifosat (Gambar 12) secara umum menyebabkan berat 

kering pegagan yang terbentuk tetap lebih banyak dibandingkan dengan herbisida 

2,4-D. Diduga hal ini disebabkan dosis pemberian glifosat yang diaplikasikan 

lewat tanah dapat  meningkatkan nitrogen dalam tanah sehingga penyerapan hara 

nitrogen semakin meningkat pula. Unsur N selalu berhubungan dengan 

peningkatan laju fotosintesis. Klorofil dan enzim ribulose bifosfat karboksilase 

oksigenase (Rubisco) adalah molekul yang paling berperan dalam proses 

fotosintesis. Unsur  nitrogen merupakan salah satu unsur yang paling berperan 

dalam sintesis kedua molekul tersebut. Peningkatan kadar N dalam tanah akibat 

pemberian glifosat yang diaplikasikan lewat tanah berpengaruh baik bagi proses 
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fotosintesis dan akan  menghasilkan fotosintat yang cukup berpengaruh terhadap 

hasil berat kering tanaman. Menurut Al-Kaisi dan Xinhua Yin (2003), secara 

umum respon penyerapan N oleh tanaman pada berbagai tahap pertumbuhan lebih 

berpengaruh pada meningkatnya berat  kering tanaman dari pada peningkatan 

konsentrasi N dalam jaringan tanaman. 

Peningkatan berat kering pada dosis 0,25 lha-1 terjadi karena laju fotosintesis 

berupa fotosintat yang merupakan hasil akhir dari proses metabolisme. Produk 

akhir dari proses fotosintesis adalah gula. Gula merupakan materi dasar 

penyusunan materi organik didalam sel tanaman seperti senyawa struktural, 

metabolik dan cadangan makanan yang penting. Bagian-bagian sel tanaman seperti 

sitoplasma, inti sel dan dinding sel tersususun atas materi organik tersebut. Proses 

ini mengakibatkan akumulasi bahan kering tanaman (Salisbury dan Ross, 1995). 

Pada dosis glifosat 0,5 lha-1 sampai 1 lha-1 terjadi penurunan berat kering. Menurut 

Suwarni et al., (1990) peningkatan dosis herbisida glifosat menyebabkan tanaman 

kacang tanah (Arachis hypogaea L.) semakin terhambatnya pertumbuhan dan 

panjang akar tanaman. Sehingga penyerapan unsur N menjadi tidak optimal dan 

berpengaruh pada proses fotosintesis dan fotosintat yang dihasilkan, akibatnya 

bobot kering tanaman semakin menurun. 

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran IV) dapat dilihat tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap berat kering pegagan pada pemberian 

herbisida 2,4-D dan glifosat. Hal ini menyatakan pegagan memiliki respon yang 

sama terhadap variasi jenis dan dosis herbisida.  
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5. Klorofil 

Klorofil adalah pigmen yang sangat penting dalam fotosintesis, merupakan 

suatu magnesium porfirin yang melekat pada protein. Jumlah relatif klorofil 

bervariasi secara khas pada spesies tanaman yang satu dengan yang lain 

(Lehningher, 1990). Salisbury dan Ross (1995) menggolongkan 2 pigmen yang 

terdapat pada membran tilakoid yaitu klorofil hijau yang terdiri atas klorofil a dan 

klorofil b dan juga terdapat karotenoid yang merupakan pigmen kuning sampai 

jingga. Rata-rata kadar klorofil pegagan akibat perlakuan 2,4-D dan glifosat 

disajikan pada Tabel 11 dan 12 di bawah ini. 

Tabel 11.Rata-rata kadar klorofil (mg/l) pegagan pada pemberian herbisida 2,4-D 

Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

2,4-D 67,712 73,340 74,544 75,815 76,915 

Tabel 12.Rata-rata kadar klorofil (mg/l) pegagan pada pemberian herbisida glifosat  

Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

Glifosat 75,700a 75,452a 75,094a 73,004a 69,906b 

Ket:    Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT (Duncan) taraf 5% 

 
Hasil analisis sidik ragam pada Tabel 11 dan 12 menunjukkan bahwa 

pemberian herbisida 2,4-D tidak memberikan pengaruh  nyata, sedangkan 

pemberian herbisida glifosat berpengaruh nyata terhadap kadar klorofil. 

Berdasarkan Tabel 11 terlihat bahwa semakin meningkatnya pemberian herbisida 

2,4-D menunjukkan peningkatan kadar klorofil tanaman dan dosis 1 lha-1 

memberikan rata-rata kadar klorofil tertinggi tetapi tidak berbeda nyata dengan 

kontrol. Pada pemberian herbisida glifosat (Tabel 12) dosis herbisida 0,25 lha-1 
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sampai 0,75 lha-1 menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata terhadap kontrol. 

Kadar klorofil pada dosis 1 lha-1 menunjukkan penurunan kadar klorofil yang 

nyata dibandingkan dengan tanpa pemberian herbisida glifosat. 

 

 

Gambar 13. Pengaruh pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat  terhadap kadar 

klorofil  pegagan.  

Berdasarkan  grafik rerata kadar klorofil pegagan (Gambar 13), 

menunjukkan bahwa peningkatan dosis herbisida 2,4-D menyebabkan jumlah 

kadar klorofil tanaman pegagan yang terbentuk menjadi tinggi secara tidak nyata. 

Hal ini mungkin disebabkan pemberian herbisida 2,4-D tidak berpengaruh nyata 

terhadap proses metabolisme dalam pembentukan klorofil. Peningkatan jumlah 

klorofil diduga dipengaruhi jumlah karotenoid. Sesuai dengan pendapat Salisbury 

dan Ross (1995), karotenoid selain berfungsi sebagai pigmen pengambil cahaya 

yang bermanfaat untuk fotosintesis, juga berfungsi untuk melindungi klorofil dari 

kerusakan akibat oksidasi oleh oksigen. Faktor lain yang juga berpengaruh 

terhadap tingginya kadar klorofil adalah jumlah nitrat reduktase (Gambar 16). 
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Semakin meningkatnya nitrat reduktase maka jumlah klorofil menjadi tinggi. 

Nitrat reduktase berfungsi mengubah nitrat menjadi amoniak yang selanjutnya 

dapat berubah menjadi amonium dengan adanya proton. Amonium bergabung 

dengan glutamat akan berubah menjadi glutamine oleh glutamine sintase. 

Glutamine kemudian berikatan dengan α-ketoglutarat dengan bantuan glutamat 

sintase berubah menjadi glutamate. Glutamat akan menghasilkan prolin, arginin, 

dan δ-aminolevulinat. δ-aminolevulinat merupakan senyawa antara dalam 

pembentukan klorofil (Salisbury dan Ross, 1995; Loveless, 1991). 

Pemberian herbisida glifosat (Gambar 13) secara umum menyebabkan kadar 

klorofil pegagan yang terbentuk lebih sedikit dibandingkan herbisida 2,4-D. Hal 

tersebut menunjukkan pola yang serupa dengan parameter pertumbuhan. Klorofil 

berperan penting sebagai perangkat penangkap energi sinar matahari yang dalam 

fotosintesis akan menghasilkan ATP dan NADPH. Menurut Sampson et al.(2003) 

dan Fracheboud (2006), kadar klorofil dapat dijadikan indikator yang sensitif 

kondisi fisiologis suatu tumbuhan, karena kandungan klorofil berkorelasi positif 

dengan kandungan nitrogen daun, sehingga dapat dijadikan indikator laju 

fotosintesis. Kadar klorofil tertinggi pada dosis 0,25 lha-1, disebabkan pada dosis 

tersebut N tersedia di tanah maksimal akibat pemberian glifosat. Sehingga jumlah 

N yang dapat diserap oleh tanaman juga semakin meningkat. Peningkatan N yang 

diserap tanaman ini meningkatkan kadar klorofil karena molekul klorofil tersusun 

oleh unsur C,H,O,N dan satu atom Mg (Gardner et al., 1991). 

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran IV) dapat dilihat tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap kadar klorofil pegagan pada pemberian 
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herbisida 2,4-D dan glifosat. Hal ini menyatakan pegagan memiliki respon yang 

sama terhadap variasi jenis dan dosis herbisida.  

6. Karotenoid 

Karotenoid merupakan pigmen fotosintesis yang terbagi dalam dua 

kelompok; xantofil seperti lutein dan zeaxanthin dan karoten yang terdiri dari β- 

karoten dan a- karoten (Zaaripheh dan Erdman, 2002). Karotenoid memiliki 

beberapa fungsi untuk tumbuhan sendiri antara lain menyerap cahaya, 

menstabilkan struktur dengan cara membuang energi yang berlebihan. Komponen 

ini juga melindungi tanaman dari radikal bebas ketika intensitas sinar melebihi 

kapasitas untuk proses fotosintesis (Frank dan Codgell, 1996; Havaux dan Niyogi, 

1999). Biosintesis karotenoid dipengaruhi oleh pH, aktifitas enzim, cahaya, 

oksidasi dan air. Suhu optimum untuk biosintesa karotenoid sekitar 300C, 

sedangkan pH optimum yang dibutuhkan adalah 7,4 (Salisbury dan Ross, 1995). 

Rata-rata kadar klorofil pegagan pada perlakuan pemberian herbisida 2,4-D dan 

glifosat disajikan pada Table 13 dan 14 dibawah ini. 

Tabel 13. Rata-rata kadar karotenoid (µmol) pegagan pada pemberian herbisida 
2,4-D 

Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

2,4-D 0,517b 0,603ab 0,657a 0,664a 0,662a 

Tabel 14. Rata-rata kadar karotenoid (µmol) pegagan pada pemberian herbisida   
glifosat 

Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

Glifosat 0,667a 0,657a 0,614b 0,592b 0,588b 

Ket:   Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT (Duncan) taraf 5% 
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Hasil analisis sidik ragam (Tabel 13 dan 14) menunjukkan bahwa perlakuan 

pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

kadar karotenoid. Pada perlakuan pemberian herbisida 2,4-D (Tabel 13) dosis 0,5 

lha-1 sampai 1 lha-1 menunjukkan peninggkatan kadar karotenoid yang nyata bila 

dibandingkan dengan kontrol. Kadar klorofil pada dosis 0,25 lha -1memberikan 

hasil yang tidak berbeda nyata dibanding kontrol. Pada pemberian herbisida 

glifosat (Tabel 14) dosis herbisida 0,5 lha-1 sampai 1 lha-1 menunjukkan penurunan 

kadar klorofil yang nyata dibandingkan dengan tanpa pemberian herbisida glifosat. 

 

Gambar 14. Pengaruh pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat  terhadap kadar 
karotenoid  C.asiatica.  

 
Pada Gambar 14 menunjukkan peningkatan dosis 2,4-D menyebabkan kadar 

karotenoid tanaman pegagan yang terbentuk menjadi tinggi. Hal ini mungkin 

disebabkan jumlah karotenoid seimbang dengan jumlah klorofil. Ketika jumlah 

klorofil tinggi (Gambar 13) maka jumlah karotenoid juga tinggi dan sebaliknya. 

Tingginya kadar karotenoid kemungkinan merupakan salah satu bentuk pertahanan 

diri. Sesuai dengan pendapat Salisbury dan Ross, (1995) karotenoid merupakan 
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senyawa poliena isoprenoid yang bersifat lipofilik atau tidak larut dalam air, 

mudah diisomerisasi dan dioksidasi, menyerap cahaya, meredam oksigen singlet, 

memblok reaksi radikal bebas dan dapat berikatan dengan permukaan hidrofobik. 

Meningkatnya kadar stress tanaman akibat peningkatan dosis herbisida maka 

jumlah karotenoid tanaman juga meningkat. 

Pemberian herbisida glifosat (Gambar 14) secara umum menyebabkan kadar 

karotenoid yang terbentuk tetap lebih sedikit dibandingkan dengan herbisida 2,4-

D. Hal ini disebabkan  kerusakan pada akar menyebabkan turunnya aktivitas akar 

dalam menyerap hara sehingga fotosintesis terganggu. Kedua hal tersebut lebih 

disebabkan karena rusaknya struktur sel. Rusaknya struktur sel tersebut didahului 

oleh rusaknya membran sel kemudian disusul oleh rusaknya organel-organel sel 

seperti kloroplas, mitokondria dan nukleus. Rusaknya organel-organel tersebut 

juga didahului oleh rusaknya masing-masing membran kemudian strukturnya 

menjadi tidak jelas (Einhelling, 1995). Karotenoid terdapat di membran plastid dan 

memiliki membran ganda. Salah satu jenis plastid yang terpenting adalah 

kloroplas. Apabila kloroplas mengalami kerusakan maka biosintesis karotenoid 

dapat terhambat. 

Biosintesis karotenoid dimulai dari pembentukan prenil pirofosfat pada 

plastid tumbuhan yang merupakan perintis biosintesis karotenoid. Prenil pirofosfat 

dibentuk oleh transferase prenil, setelah itu membentuk dimetilalil pirofosfat (IPP). 

Kemudian disintesis geranil-geranil pirofosfat (GGPP). Kondensasi 2 molekul 

GGPP membentuk prefitoen pirofosfat sebagai suatu intermediet (sintesis fitoen). 

Fitoen dibentuk dengan pembuangan kelompok pirofosfat. Selanjutnya konversi 
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fitoen menjadi likopen yang membentuk berbagai macam karotenoid (Hirschberg 

et. al., 1997; Sandmann, 2000). 

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran IV) dapat dilihat tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap kadar karotenoid  pegagan pada pemberian 

herbisida 2,4-D dan glifosat. Hal ini menyatakan pegagan memiliki respon yang 

sama terhadap variasi jenis dan dosis herbisida.  

 

7. Laju Respirasi 

Tanaman melakukan proses fotosintesis dan respirasi. Respirasi merupakan 

proses pembongkaran (katabolisme atau disimilasi) dari energi kimia (zat organik 

karbohidrat hasil fotosintesis) yang tersimpan untuk menyelenggarakan proses-

proses kehidupan seperti pembentukan zat organik, aktivitas dalam peresapan 

(osmosis), penimbunan garam-garam, pengaliran protoplasma, pembelahan sel dan 

aktivitas yang lain (Dwijoseputro, 1994). 

Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian herbisida 2,4-D tidak 

berpengaruh nyata terhadap laju respirasi tiap tanaman. Pemberian glifosat 

berpengaruh nyata. Rata-rata laju respirasi perlakuan herbisida 2,4-D dan glifosat 

disajikan pada Tabel 15 dan 16 di bawah ini. 

Tabel 15. Rata-rata laju respirasi (ppm /l/menit) pegagan pada pemberian herbisida 
2,4-D.  

Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

2,4-D 46,00 21,00 27,00 31,00 50,00 

 
Tabel 16. Rata-rata laju respirasi (ppm/l/menit) pegagan pada pemberian herbisida 

glifosat. 
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Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

Glifosat 43,00b 21,00c 21,00c 26,00bc 75,00a 

Ket:       Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris atau kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT (Duncan) taraf 5% 

 
Berdasarkan Tabel 15 dapat diketahui pada perlakuan herbisida 2,4-D 

menunjukkan rata-rata laju respirasi tertinggi pada dosis 1 lha-1. Hasil ini tidak 

berbeda dengan tanaman pegagan tanpa pemberian herbisida. Herbisida dosis 0,25 

lha-1, 0,5lha-1 dan 0,75lha-1. Pemberian herbisida glifosat (Tabel 16) dosis 

herbisida 1 lha-1 memberikan hasil tertinggi dan berbeda nyata dengan kontrol, 

0,25lha-1, 0,5 lha-1 dan 0,75 lha-1. 

 

Gambar 15. Pengaruh pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat  terhadap laju 

respirasi  pegagan.  

Berdasarkan grafik rerata laju raspirasi tanaman pegagan (Gambar 15), 

menunjukkan bahwa penggunaan herbisida 2,4-D menunjukkan laju respirasi 

tanaman pegagan yang terbentuk semakin tinggi. Hal ini disebabkan. 2,4-D 

berpengaruh pada membran mitokondria sebagai tempat berlangsungnya 

fosforilasi oksidatif. Elektron menembus membran sehingga tidak terjadi 
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akumulasi energi dalam bentuk ATP (Moenandir, 1990). Peningkatan laju respirasi 

diduga disebabkan adanya pencegahan sintesis ATP oleh 2,4-D (gugus non 

penggabung) sehingga dapat memacu respirasi dalam media yang kekurangan 

fosfat, mendukung adanya hidrolisis ATP. Ini sesuai dengan pendapat Nurjanah 

(2003), bahwa herbisida dengan bahan aktif 2,4-D dapat menghambat 

pertumbuhan gulma dengan mempercepat respirasi. Meningkatnya respirasi dapat 

berakibat amilum terus-menerus dirombak untuk menghasilkan energi dalam 

proses pertahanan diri, saat amilum tidak tersedia maka tidak dihasilkan energi 

untuk pertahanan diri dan akhirnya tanaman mati. Peningkatan laju respirasi 

tersebut bertujuan untuk menjaga gradient asimilat yang berupa glukosa atau 

amilum (Moenandir, 1990). Herbisida 2,4-D menyebabkan kerusakan floem pada 

daun. Hal ini berakibat terjadinya akumulasi asimilat pada daun, sehingga perlu 

dilakukan penyeimbangan gradient asimilat agar tidak berlebih. Tanaman 

melakukan peningkatan laju respirasi dengan tujuan agar asimilat dapat terurai. 

Pemberian dosis herbisida glifosat (Gambar 15) secara umum menyebabkan 

laju respirasi yang terbentuk tetap lebih banyak dibandingkan dengan herbisida 

2,4-D. Hal ini disebabkan tanaman melakukan sistem pertahanan terhadap zat aktif 

glifosat dengan mmbentuk ATP lewat proses glikolisis. Semakin banyak dosis 

herbisida yang diberikan otomatis akan menyebabkan sistem pertahanan semakin 

keras bekerja dan semakin cepat laju respirasi. Peningkatan respirasi disebabkan 

oleh rendahnya energi yang dihasilkan; 2 ATP pada kondisi anaerobik dari setiap 

molekul glukosa dibandingkan 36 ATP yang dihasilkan pada kondisi aerobik. 

Karena sel masih memerlukan NAD+ agar proses glikolisis terus berlangsung pada 
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kondisi anaerobik, akibat penghambatan pengambilan O2 oleh glifosat pada dosis 

yang tinggi  (Moenandir, 1988). Maka laju repirasi harus dipacu secara signifikan 

untuk memenuhi kebutuhan minimal (Delita, 2008). 

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran IV) dapat dilihat tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap laju respirasi pegagan pada pemberian 

herbisida 2,4-D dan glifosat. Hal ini menyatakan pegagan memiliki respon yang 

sama terhadap variasi jenis dan dosis herbisida.  

 

8. Nitrat Reduktase 

Nitrat reduktase (NR) merupakan salah satu enzim tanaman yang paling 

sensitif diteliti. NR telah dipelajari dengan intensif, sebab aktifitasnya sering 

mempengaruhi laju sintesis protein dalam tumbuhan yang menyerap NO3
- sebagai 

sumber nitrogen utama. Aktivitas NR dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya 

adalah laju sintesis dan laju perombakan oleh enzim penghancur protein serta 

dipengaruhi juga oleh panghambat dan penggiat di dalam sel (Salisbury dan 

Ross,1995). 

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemberian 

herbisida 2,4-D dan glifosat tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

kadar nitrat reduktase tanaman. Rata-rata kadar nitrat reduktase akibat perlakuan 

pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat disajikan pada tabel 17 dan 18 dibawah ini. 

Tabel 17.Rata-rata nitrat reduktase (µmol/g) pegagan pada pemberian herbisida 
2,4-D 

Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 
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2,4-D 28,182 17,870 28,959 74,306 59,46 

Tabel 18. Rata-rata nitrat reduktase (µmol/g) pegagan pada pemberian herbisida  
glifosat  

Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

Glifosat 15,555 22,186 28,017 27,666 27,809 

Ket:    Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris atau kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT (Duncan) taraf 5% 

 
Berdasarkan Tabel 17 dapat diketahui bahwa pada perlakuan herbisida 2,4-

D rata-rata kadar nitat reduktase tertinggi pada dosis 1 lha-1. Hasil ini tidak 

berbeda nyata dengan pegagan tanpa herbisida, dosis 0,25 lha-1, 0,5 lha-1 dan 75 

lha-1. Sedangkan pada pemberian herbisida glifosat (Tabel 18) rata-rata kadar nitrat 

reduktase tertinggi pada dosis 0,75 lha-1. Hasil ini tidak berbeda nyata dengan 

kontrol, dosis 0,25lha-1, 0,5lha-1 dan 1 lha-1. Pada pemberian herbisida glifosat 

rata-rata kadar nitrat reduktase tertinggi pada dosis 0,5 lha-1. Hasil ini tidak 

berbeda nyata dengan pemberian herbisida dosis 0 lha-1, 0,25 lha-1, 0,75 lha-1 dan 1 

lha-1. 
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Gambar 16. Pengaruh pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat  terhadap nitrat 

reduktase  C.asiatica.  

Pada Gambar 16 terlihat bahwa pemberian herbisida 2,4-D menyebabkan 

kadar nitrat reduktase pada tanaman pegagan yang terbentuk menjadi tinggi. 

Menurut Planchett (2004), aktivitas nitrat reduktase (ANR) berkolerasi positif 

terhadap stress. Akibatnya tanaman melakukan respon biokimia yang berupa 

peningkatan efisiensi penggunaan nitrat sebagai alternatif aseptor elektron melalui 

reaksi reduksi nitrat menjadi nitrit oleh enzim nitrat reduktase. Hal tersebut 

disebabkan karena terjadinya pembengkakan pada daerah akar mengakibatkan 

penyerapan oksigen lewat akar terganggu, sehingga terjadi kondisi anaerob pada 

daerah sekitar perakaran. Kondisi anaerob ini menyebabkan reduksi nitrat menjadi 

nitrit merupakan satu-satunya jalan untuk mengganti peran oksigen dalam transpor 

elektron. 

Pemberian herbisida glifosat (Gambar 16) secara umum menyebabkan kadar 

nitrat reduktase yang terbentuk lebih rendah dibandingkan dengan herbisida 2,4-D, 

namun kadar nitrat reduktase pada perlakuan glifosat dari berbagai konsentrasi 

relatif stabil dibandingkan dengan kontrol. Hal ini berarti pemberian herbisida 

glifosat tidak menghambat pembentukan enzim nitrat reduktase. Menurut Niswati 

et al., (1995) budidaya tanpa olah tanah dengan aplikasi herbisida glifosat, 

ketersediaan N dan C organik serta mikroba tanah meningkat. Ketersediaan N 

dalam tanah ini akan meningkatkan proses reduksi nitrat yang terjadi dalam dua 

reaksi yang berbeda. Reaksi yang pertama dikatalis oleh nitrat reduktase yaitu 

enzim yang akan mengangkut dua elektron dari NADH atau NADPH dan akan 
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menghasilkan nitrit. Reaksi kedua dari keseluruhan proses reduksi nitrat adalah 

pengubahan nitrit menjadi amonium (NH4
+) (Planchett, 2004). 

Nitrat reduktase merupakan enzim yang penting dalam rantai reduksi nitrat 

menjadi amonium yang berguna dalam pembentukan asam amino, protein dan 

senyawa-senyawa lain yang menggandung unsur N (Levitt, 1980). Jumlah enzim 

nitrat reduktase dalam suatu organisme ditentukan berbagai faktor lingkungan dan 

nutrisi. Tumbuhan yang berada dalam lingkungan yang kaya akan nitrat akan 

memiliki jumlah enzim nitrat yang banyak, tetapi jumlah enzim akan berkurang 

jika berada dalam lingkungan yang banyak mengandung ion amonium (Linbald 

dan Guerrero, 1993).  

Produk dari nitrat reduktase yang mampu mengkatalisis proses reduksi nitrat 

adalah amonium. Jika jumlah produk terus meningkat melampaui tingkat 

kebutuhan sel maka produk tersebut akan menjadi penghambat. Banyak enzim 

yang akan menjadi tidak aktif sampai produk dari senyawa akhir jumlahnya 

berkurang. Mekanisme ini disebut mekanisme umpan balik sebagai suatu 

mekanisme yang cepat dan sensitif untuk menghindari sintesis yang berlebihan 

dari suatu produk akhir (Lakitan, 2007). 

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran IV) dapat dilihat tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap kadar nitrat reduktase pegagan pada 

pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat. Hal ini menyatakan pegagan memiliki 

respon yang sama terhadap variasi jenis dan dosis herbisida.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam semua variabel pengamatan (Tabel 

2) diketahui bahwa perlakuan pemberian herbisida 2,4-D dari 8 variabel 

pengamatan 5 diantaranya menunjukkan beda nyata, sedangkan glifosat 7 dari 8 

variabel menunjukkan beda nyata. Perlakuan pemberian herbisida 2,4-D 

berpengaruh nyata terhadap jumlah daun, luas daun, berat basah, berat kering dan 

kadar karotenoid. Perlakuan pemberian glifosat berpengaruh nyata terhadap 

jumlah daun, luas daun, berat basah, berat kering, kadar klorofil, kadar karotenoid 

dan laju respirasi. Sidik ragam respon pegagan pada perlakuan pemberian 

herbisida 2,4-D dan glifosat disajikan pada Tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Sidik ragam respon pegagan  pada pemberian herbisida 2,4-D dan 
Glifosat. 
Herbisida JD LD BB BK KL KR LR NR 

2,4-D * * ** * ns * ns Ns 

Glifosat * ** * * * ** ** Ns 

Ket: 
JD= Jumlah daun, LD= luas Daun, BB= Berat basah, BK= Berat kering, KL= 
Klorofil, KR= Karotenoid, LR= Laju respirasi, NR= Enzim nitrat reduktase, ns= 
Non significant (tidak beda nyata),*= significant (berbeda nyata), **: high 
significant (berbeda sangat nyata) 
 

9. Jumlah Daun 

Pengamatan jumlah daun diperlukan selain sebagai indikator pertumbuhan 

juga sebagai data penunjang untuk menjelaskan proses pertumbuhan yang terjadi 

seperti pada pembentukan biomassa tanaman. Jumlah daun semakin meningkat 

seiring umur tanaman  

4
1 
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Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian  dosis herbisida 

2,4-D dan glifosat berpengaruh nyata terhadap jumlah daun tiap tanaman. Rata rata 

jumlah daun tiap tanaman pada perlakuan herbisida 2,4-D dan glifosat disajikan 

pada Tabel 3 dan 4 di bawah ini. 

Tabel 3.Rata-rata jumlah daun pegagan pada pemberian herbisida 2,4-D 
Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

2,4-D 39,33a 30,33ab 25,33abc 21,67bc 11,00c 

 
Tabel 4.Rata-rata jumlah daun pegagan pada pemberian herbisida glifosat  

Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

Glifosat 31,00b 42,67a 31,00b 23,67b 23,00b 

Ket:    Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris atau kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT (Duncan) taraf 5% 

 
Tabel 3 menunjukkan bahwa pengaruh pemberian herbisida 2,4-D sampai 

dengan dosis 0,5 lha-1 tidak berbeda nyata dengan tanaman kontrol (0 lha-1). 

Peningkatan dosis herbisida 2,4-D menyebabkan penurunan jumlah daun pegagan. 

Pada perlakuan pemberian herbisida glifosat (Tabel 4) dosis herbisida 0,5 lha-1 

sampai 1 lha-1 memberikan hasil yang tidak berbeda nyata jika dibandingkan 

dengan kontrol. Jumlah daun pada perlakuan glifosat dosis 0,25 lha-1 memberikan 

hasil tertinggi dan berbeda nyata di bandingkan dengan tanaman kontrol. 
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Gambar 8. Pengaruh pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat  terhadap jumlah daun  

pegagan. 
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Gambar 9. Pengaruh pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat  terhadap jumlah daun  

pegagan tiap minggu. 

Dari Gambar  8 dan 9 terlihat bahwa peningkatan dosis herbisida 2,4- D 

menyebabkan jumlah daun tanaman pegagan yang terbentuk menjadi sedikit. 

Menurut Moenandir (1990) herbisida 2,4-D dapat mengakibatkan pelemahan 

korteks akar. Pelemahan korteks akar tersebut berakibat pada terhambatnya 

penyerapan unsur-unsur hara terutama nitrogen yang digunakan sebagai bahan 
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utama pembentukan daun. Abidin (1985), menyatakan bahwa asam 2,4-D adalah 

salah satu zat pengatur tumbuh yang digolongkan auksin. Peran auksin adalah 

merangsang pembelahan dan perbesaran sel yang terdapat pada pucuk tanaman 

dan menyebabkan pertumbuhan pucuk-pucuk baru. Penambahan auksin dalam 

jumlah yang lebih besar, atau penambahan auksin yang lebih stabil, seperti asam 

2,4-D cenderung menyebabkan terjadinya pertumbuhan kalus dari eksplan dan 

menghambat regenerasi pucuk tanaman (Wetherell, 1982). Menurut Suryowinoto 

(1996) pada suatu dosis tertentu asam 2,4-D sanggup membuat mutasi-mutasi. 

Menurut Wattimena (1988) asam 2,4–D mempunyai sifat fitotoksisitas yang tinggi 

sehingga dapat bersifat herbisida. 

Aktivitas auksin yang cukup tinggi menyebabkan ketidakwajaran 

pertumbuhan pada pegagan. Pegagan yang diberi perlakuan 2,4-D mengalami 

kekerdilan dengan warna daun yang memucat. Hal tersebut disebabkan oleh letak 

utama aktivitas herbisida 2,4-D yang dapat mengubah pola pertumbuhan dengan 

cepat, sehingga bagian sel parenkim akar membengkak, menghasilkan jaringan 

kalus dan perluasan primodia akar. Pemanjangan akar berhenti dan ujung akar 

membengkak. 

Pemberian herbisida glifosat (Gambar 8 dan 9) secara umum menyebabkam 

jumlah daun yang terbentuk tetap lebih banyak dibandingkan dengan herbisida 

2,4-D. Hal ini disebabkan oleh penambahan glifosat diduga mampu meningkatkan 

ketersediaan nitrogen dalam tanah. Menurut Niswati et al., (1995) budidaya olah 

tanah dengan aplikasi herbisida glifosat, ketersediaan N dan C organik serta 

mikroba tanah meningkat. Hal ini berarti glifosat mampu menyumbangkan N total 
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ke dalam tanah, karena glifosat sendiri mengandung gugus NH2
+. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Rinsema (1983) bahwa pembentukan daun ditentukan oleh 

tersedianya unsur nitrogen, sehingga sangatlah mungkin peningkatan jumlah daun 

pegagan tergantung pada penyediaan unsur hara dalam tanah.  

Hasil penelitian tentang pengaruh herbisida glifosat dan legin terhadap 

perilaku nodulasi Arachis hypogaea menunjukkan bahwa glifosat sampai dosis 4,5 

lha-1 tidak menekan pertumbuhan tanaman dan pembentukan bintil akar serta hasil 

tertinggi (Suwarni et al.,2000). Pada dosis 0,5 lha-1 sampai 1lha-1 menunjukkan 

penurunan jumlah daun. Hal ini disebabkan pemberian glifosat pada dosis yang 

tinggi tidak menguntungkan bagi pertumbuhan akar dalam menyerap unsur hara 

dalam tanah. Menurut Suwarni et al., (2000), glifosat menghambat pemanjangan 

akar, karena masuknya herbisida melalui akar menghambat petumbuhan dan 

pemanjangan akar dan mencegah pertumbuhan akar lateral. Herbisida aktif lewat 

sistem perakaran menyebabkan kerdil serta menekan pertumbuhan akar lateral 

(Moenandir, 1993). 

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran IV) dapat dilihat tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap luas daun pegagan pada pemberian herbisida 

2,4-D dan glifosat. Hal ini menyatakan pegagan memiliki respon yang sama 

terhadap variasi jenis dan dosis herbisida.  

 

10. Luas Daun 

Daun berfungsi sebagai penerima cahaya dan alat fotosintesis. Laju 

fotosintesis per satuan tanaman dapat ditentukan oleh luas daun (Sitompul dan 
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Guritno, 1995). Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian 

herbisida 2,4-D dan glifosat berpengaruh nyata terhadap luas daun tanaman. Rata-

rata luas daun per tanaman pada variasi perlakuan herbisida 2,4-D dan glifosat 

disajikan pada Tabel 5 dan 6 di bawah ini. 

Tabel 5.Rata-rata luas daun (cm2) pegagan pada pemberian herbisida 2,4-D  
Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

2,4-D 381,149a 300,207a 213,972ab 96,884b 78,359b 

 
Tabel 6.Rata-rata luas daun (cm2) pegagan pada pemberian herbisida glifosat  

Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

Glifosat 338,800a 381,890a 286,200ab 164,270bc 79,328c 

Ket:    Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris atau kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT (Duncan) taraf 5% 

 
Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa perlakuan pemberian herbisida sampai 

dengan dosis 0,5 lha-1 memberikan hasil yang tidak berbeda nyata dibandingkan 

dengan tanpa pemberian herbisida 2,4-D. Luas daun pada perlakuan herbisida 

dosis 0,75 lha-1 dan 1 lha-1 menunjukkan penurunan luas daun yang nyata 

dibandingkan dengan kontrol. Pada pemberian herbisida glifosat (Tabel 6) dosis 

herbisida 0,25 lha-1 diikuti meningkatnya luas daun per tanaman. Luas daun pada 

perlakuan herbisida dosis 0,25 lha-1 memberikan hasil tertinggi yang nyata bila 

dibandingkan dengan kontrol. Pada dosis glifosat 0,5 lha-1 sampai 1 lha-

1memberikan hasil yang tidak berbeda nyata dibandingkan dengan tanaman tanpa 

pemberian herbisida. 
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Gambar 10. Pengaruh pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat  terhadap luas 
permukaan daun pegagan.  

 
Pada Gambar 10 terlihat bahwa dengan peningkatan dosis pemberian 

herbisida 2,4-D luas daun pegagan yang terbentuk menjadi menurun. Menurunnya 

luas daun disebabkan karena sedikitnya unsur hara utamanya nitrogen yang dapat 

diserap tanaman sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman terutama 

pembentukan daun. Hambatan dalam proses penyerapan unsur hara tersebut 

disebabkan aktivitas auksin yang berakibat menghambat pemanjangan akar dan 

pembengkakan ujung akar. Menurut Moenandir (1988) herbisida 2,4-D yang 

diperlakukan pada Cyperus sp (monokotil) sangat meredusir diferensiasi jaringan 

dan mengakibatkan vakuolasi dengan sedikit sitoplasma. Ukuran sistem vaskuler 

juga mengecil. Pada Phaseolus sp (dikotil) terjadi diferensiasi jaringan daun dan 

jaringan pengganti mempunyai sel yang sangat vakuolasi tanpa kloroplas. 2,4-D 

juga mengakibatkan perubahan morfologi dan struktur dalam dari kloroplas, 

kerusakan sel membran epidermis, palisade, mesofil dan perubahan sistem 

metabolik yang sangat berpengaruh pada peristiwa absisi.        
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Pemberian herbisida glifosat (Gambar 9) secara umum menyebabkan luas 

daun yang terbentuk tetap lebih tinggi dibandingkan dengan herbisida 2,4-D. Hal 

ini disebabkan penambahan glifosat mampu menyumbangkan N total ke dalam 

tanah yang berasal dari gugus NH2
+ dari glifosat. Ditambahkan oleh Niswati et al., 

(1995) budidaya olah tanah dengan aplikasi herbisida glifosat, ketersediaan N dan 

C organik serta mikroba tanah meningkat. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Rinsema (1983) bahwa pembentukan daun ditentukan oleh tersedianya unsur 

nitrogen. Peningkatan luas daun pegagan tergantung pada penyediaan unsur hara 

dalam tanah. Pada dosis 0,5 lha-1 sampai 1lha-1 menunjukkan penurunan luas daun. 

Hal ini disebabkan p kapasitas serapan tanah sudah mencapai maksimum, sehingga 

kelebihan glifosat terakumulasi di daerah sekitar akar.  

Menurut Moenandir (1993) glifosat pada dosis tinggi menghambat 

pemanjangan akar kecambah, karena masuknya herbisida glifosat ke dalam 

tumbuhan melalui akar menghambat pemanjangan akar dan mencegah 

pertumbuhan akar lateral. Menurut Thompson (1979) herbisida glifosat sedikit 

sekali yang berada bebas di air tanah dan segera didegradasi oleh mikroorganisme 

tanah. Penambahan dosis glifosat akan menghambat bakteri Rhizobium, 

Pseudomonas sp dalam mendegradasi glifosat. Hal ini disebabkan karena 

mikroorganisme tersebut mempunyai enzim EPSPS untuk memproduksi asam 

amino aromatic didalam tubuhnya. Sementara itu glifosat berfungsi menghambat 

kerja enzim EPSPS (5-enolpyrufil-shikamat-3-phosphat sintase) tersebut dalam 

jaringan tanaman. Dengan demikian glifosat juga membunuh sebagian besar 

mikroorganisme tanah yang mempunyai enzim EPSPS yang berfungsi dalam 
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pembentukan asam amino aromatik seperti triptofan, tirosin dan fenil alanin 

(Wardoyo, 2008).  

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran IV) dapat dilihat tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap luas daun pegagan pada pemberian herbisida 

2,4-D dan glifosat. Hal ini menyatakan pegagan memiliki respon yang sama 

terhadap variasi jenis dan dosis herbisida.  

 

11. Berat basah 

Jumlah dan luas daun akan mempengaruhi berat segar tanaman. Berat segar 

juga dipengaruhi pengambilan air oleh tanaman (Sitompul dan Guritno, 1995). 

Menurut Gardner et al., (1991) berat segar dicerminkan oleh banyaknya 

penyerapan air dalam tanah oleh tanaman. Penyerapan air oleh tanaman salah 

satunya tergantung pada banyak sedikitnya air dalam tanah. 

Pertambahan massa sering ditentukan dengan cara memanen seluruh bagian 

tumbuhan atau bagian yang diinginkan dan menimbangnya cepat-cepat sebelum 

air terlalu banyak menguap dari bahan tersebut. Massa segar ini yang nilainya agak 

beragam tergantung pada status air tumbuhan (Salisbury dan Ross. 1995). Berat 

segar menggambarkan kandungan air dan kelembapan tanaman pada saat itu (Foth, 

1994). Rata-rata berat basah per tanaman pada variasi perlakuan herbisida 2,4-D 

dan glifosat disajikan pada Tabel 7 dan 8 di bawah ini. 

Tabel 7.Rata-rata berat basah (g) pegagan pada pemberian herbisida 2,4-D 
Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

2,4-D 21,078a 19,167a 17,011a 5,047b 3,143b 
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Tabel 8.Rata-rata berat basah (g) pegagan pada pemberian herbisida glifosat  

Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

Glifosat 16,414ab 22,062a 15,574ab 10,861bc 5,158c 

Ket:    Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris atau kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT (Duncan) taraf 5% 

 
Analisis sidik ragam (Tabel 7) menunjukkan bahwa pemberian herbisida 

2,4-D dan glifosat memberikan pengaruh nyata terhadap berat basah tanaman. 

Pada perlakuan pemberian herbisida 2,4-D dosis 0,25 lha-1 dan 0,5 lha-1 

menunjukkan berat kering yang tidak berbeda nyata dengan kontrol (0 lha-1). 

Peningkatan pemberian herbisida dosis 0,75 lha-1 dan 1 lha-1menunjukkan 

penurunan berat basah yang nyata dibandingkan dengan kontrol. Pada pemberian 

herbisida glifosat (Tabel 8) dosis herbisida 0,25 lha-1 menunjukkan hasil tertinggi 

berat basah tanaman. Berat basah pada perlakuan herbisida glifosat dosis 0,75 lha-1 

dan 1lha-1 menunjukkan penurunan berat basah yang nyata bila dibandingkan 

dengan tanpa pemberian herbisida glifosat. 

 

Gambar 11. Pengaruh pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat  terhadap berat 
basah  pegagan.  
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Pada Gambar 11 menunjukkan bahwa peningkatan dosis 2,4-D 

menyebabkan berat basah pegagan yang dihasilkan menjadi sedikit. Herbisida 2,4-

D memiliki aktivitas layaknya auksin yang dibutuhkan oleh tanaman untuk 

pertumbuhan dan perkembangan, dalam jumlah yang sangat sedikit. Pemberian 

herbisida 2,4-D dalam dosis yang tinggi berakibat pada pembelahan dan 

pembesaran sel yang tidak wajar. Menurut Moenandir (1990) penambahan 

herbisida 2,4-D pada bibit akan dapat mengubah pola pertumbuhan dengan cepat, 

sel meristematik akan berhenti membelah pemanjangan sel menghentikan 

pertumbuhan panjang tetapi meneruskan perluasan secara radial. Dalam tumbuhan 

masak, bagian sel parenkim membengkak dan membagi, menghasilkan jaringan 

kalus dan perluasan primodia akar. Pemanjangan akar berhenti, ujung akar 

membengkak. Pembengkakan ujung akar akan menghambat penyerapan air dan 

hara dari dalam tanah akibatnya metabolisme tanaman terganggu. Sehingga bobot 

segar tanaman juga akan berkurang. Nilai berat basah dipengaruhi oleh kadar air 

jaringan, unsur hara dan metabolisme (Salisbury dan Ross, 1995). 

Pemberian herbisida glifosat (Gambar 10) secara umum menyebabkan berat 

basah yang dihasilkan tetap lebih banyak dibandingkan dengan herbisida 2,4-D. 

Diduga hal ini disebabkan dosis pemberian glifosat tersebut meningkatkan 

nitrogen dalam tanah sehingga penyerapan hara nitrogen semakin meningkat pula. 

Penyerapan unsur hara nitrogen yang semakin meningkat akan mengakibatkan 

kandungan nitrogen dalam daun yang semakin meningkat pula. Kandungan 

nitrogen jaringan dalam daun akan merangsang peningkatan laju metabolisme 

(Salisbury dan Ross, 1995). Ditambahkan oleh Haryadi (1991) bahwa 
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membesarnya sel tanaman akan membentuk vakuola sel yang besar sehingga 

mampu menyerap air dalam jumlah banyak, selain itu pembentukan protoplasma 

tanaman akan bertambah sehingga dapat menyebabkan peningkatan berat segar 

dan hasil segar tanaman. 

Peningkatan berat segar tanaman diduga ada hubungan dengan jumlah 

daun dan luas daun, karena semakin banyak jumlah daun dan luas daun pada 

tanaman maka berat segar tanaman semakin meningkat. Menurut Dwijosaputro 

(1993) berat segar tanaman dipengaruhi oleh unsur hara dalam sel-sel jaringan 

tanaman. Dengan terbentuknya akar dan daun kegiatan fisiologis tanaman dalam 

menyerap unsur hara, air dan cahaya matahari untuk proses fotosintesis dapat 

berlangsung dengan baik pada pertumbuhan selanjutnya. Pertumbuhan akar serta 

daun yang cepat menyebabkan penyerapan unsur hara, air dan cahaya untuk 

fotosintesis lebih optimal, asimilat yang dihasilkan digunakan untuk 

perkembangan tanaman bertambah cepat dan pembentukan tunas semakin banyak, 

sehingga berat segar tanaman bertambah bobotnya. Pada dosis 0,5 lha-1 sampai 1 

lha-1 terjadi penurunan berat segar disebabkan pemberian glifosat lebih-lebih pada 

dosis tinggi dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem perakaran sehingga 

menghambat dalam penyerapan hara dari dalam tanah. 

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran IV) dapat dilihat tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap berat basah pegagan pada pemberian herbisida 

2,4-D dan glifosat. Hal ini menyatakan pegagan memiliki respon yang sama 

terhadap variasi jenis dan dosis herbisida.  
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12. Berat Kering 

Untuk mengukur produktifitas tanaman akan lebih relevan menggunakan 

berat kering tanaman sebagai ukuran pertumbuhannya (Salisbury dan Ross, 1995). 

Menurut lakitan (1996) berat kering tanaman mencerminkan akumulasi senyawa 

organik yang berhasil disintesis tanaman dari senyawa anorganik yang berhasil 

disintesis tanaman dari senyawa anorganik, terutama air dan karbondioksida. 

Berat kering merupakan keseimbangan antara pengambilan CO2 

(fotosintesis) dan pengeluaran CO2 (respirasi). Apabila respirasi lebih besar 

dibanding fotosintesis, tumbuhan ini berkurang berat keringnya, begitu juga 

sebaliknya (Gardner et al., 1991). Ditambahkan oleh Dwijoseputro (1993) bahwa 

90% bahan kering tanaman adalah hasil fotosintesis dan analisis pertumbuhan 

yang dinyatakan dalam berat kering. Di bawah ini disajikan hasil rata-rata berat 

kering tanaman pegagan. 

 

Tabel 9.Rata-rata berat kering (g) pegagan pada pemberian herbisida 2,4-D  
Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

2,4-D 2,113a 1,691a 1,232ab 0,312b 0,215b 

 

Tabel 10.Rata-rata berat kering (g) pegagan pada pemberian herbisida glifosat  
Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

Glifosat 1,387ab 2,196a 1,190ab 0,994b 0,409b 

Ket:    Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris atau kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT (Duncan) taraf 5% 
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Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemberian herbisida 

2,4-D dan glifosat keduanya memberikan pengaruh nyata terhadap variabel berat 

kering. Berdasarkan Tabel 9 terlihat bahwa berat kering tanaman pada perlakuan 

tanpa pemberian herbisida 2,4-D sampai dengan dosis 0,5 lha-1 tidak berbeda 

nyata. Pada perlakuan dengan dosis 0,75 lha-1dan dan 1 lha-1 menunjukkan 

penurunan berat kering yang nyata dibandingkan dengan tanaman tanpa pemberian 

herbisida 2,4-D. Berat kering pada perlakuan pemberian herbisida glifosat (Tabel 

10) perlakuan herbisida dosis  0,25 l/ha-1 menunjukkan peningkatan berat kering 

tertinggi yang nyata dibandingkan dengan kontrol. Peningkatan dosis pemberian 

herbisida 0,5 lha -1 sampai 1 lha-1 menunjukkan penurunan berat kering 

dibandingkan dengan tanaman tanpa herbisida. 

 

Gambar 12. Pengaruh pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat  terhadap berat 
kering  pegagan.  

 
Pada Gambar 12 terlihat bahwa peningkatan dosis herbisida 2,4-D 

menyebabkan berat kering tanaman pegagan yang dihasilkan semakin sedikit. 

Menurut Gardner et al., (1991) apabila respirasi lebih besar dibanding fotosintesis, 
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tumbuhan berkurang berat keringnya, begitu juga sebaliknya. Gambar 15  

menunjukkan bahwa laju respirasi tanaman yang diberi perlakuan 2,4-D tinggi 

pada dosis herbisida 2,4-D tertinggi. Hal ini diduga akibat menurunnya laju 

fotosintesis sehingga berat kering yang dihasilkan sedikit pada peningkatan dosis 

herbisida tertinggi. Peningkatan laju respirasi tersebut bertujuan untuk menjaga 

gradient asimilat (Moenandir, 1990). Herbisida 2,4-D menyebabkan kerusakan 

floem pada daun. Hal ini berakibat terjadinya akumulasi asimilat pada daun, 

sehingga perlu dilakukan penyeimbangan gradient asimilat agar tidak berlebih. 

Tanaman melakukan peningkatan laju respirasi dengan tujuan agar asimilat dapat 

terurai. Penguraian Penguraian asimilat yang berupa amilum bertujuan untuk 

menghasilkan ATP atau energi yang digunakan untuk pertahanan diri dari adanya 

aktifitas auksin sintetik yang berlebih. Hal ini menyebabkan bobot kering pegagan 

yang dihasilkan sedikit pada peningkatan dosis herbisida 2,4-D. 

Pemberian herbisida glifosat (Gambar 12) secara umum menyebabkan berat 

kering pegagan yang terbentuk tetap lebih banyak dibandingkan dengan herbisida 

2,4-D. Diduga hal ini disebabkan dosis pemberian glifosat yang diaplikasikan 

lewat tanah dapat  meningkatkan nitrogen dalam tanah sehingga penyerapan hara 

nitrogen semakin meningkat pula. Unsur N selalu berhubungan dengan 

peningkatan laju fotosintesis. Klorofil dan enzim ribulose bifosfat karboksilase 

oksigenase (Rubisco) adalah molekul yang paling berperan dalam proses 

fotosintesis. Unsur  nitrogen merupakan salah satu unsur yang paling berperan 

dalam sintesis kedua molekul tersebut. Peningkatan kadar N dalam tanah akibat 

pemberian glifosat yang diaplikasikan lewat tanah berpengaruh baik bagi proses 
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fotosintesis dan akan  menghasilkan fotosintat yang cukup berpengaruh terhadap 

hasil berat kering tanaman. Menurut Al-Kaisi dan Xinhua Yin (2003), secara 

umum respon penyerapan N oleh tanaman pada berbagai tahap pertumbuhan lebih 

berpengaruh pada meningkatnya berat  kering tanaman dari pada peningkatan 

konsentrasi N dalam jaringan tanaman. 

Peningkatan berat kering pada dosis 0,25 lha-1 terjadi karena laju fotosintesis 

berupa fotosintat yang merupakan hasil akhir dari proses metabolisme. Produk 

akhir dari proses fotosintesis adalah gula. Gula merupakan materi dasar 

penyusunan materi organik didalam sel tanaman seperti senyawa struktural, 

metabolik dan cadangan makanan yang penting. Bagian-bagian sel tanaman seperti 

sitoplasma, inti sel dan dinding sel tersususun atas materi organik tersebut. Proses 

ini mengakibatkan akumulasi bahan kering tanaman (Salisbury dan Ross, 1995). 

Pada dosis glifosat 0,5 lha-1 sampai 1 lha-1 terjadi penurunan berat kering. Menurut 

Suwarni et al., (1990) peningkatan dosis herbisida glifosat menyebabkan tanaman 

kacang tanah (Arachis hypogaea L.) semakin terhambatnya pertumbuhan dan 

panjang akar tanaman. Sehingga penyerapan unsur N menjadi tidak optimal dan 

berpengaruh pada proses fotosintesis dan fotosintat yang dihasilkan, akibatnya 

bobot kering tanaman semakin menurun. 

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran IV) dapat dilihat tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap berat kering pegagan pada pemberian 

herbisida 2,4-D dan glifosat. Hal ini menyatakan pegagan memiliki respon yang 

sama terhadap variasi jenis dan dosis herbisida.  
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13. Klorofil 

Klorofil adalah pigmen yang sangat penting dalam fotosintesis, merupakan 

suatu magnesium porfirin yang melekat pada protein. Jumlah relatif klorofil 

bervariasi secara khas pada spesies tanaman yang satu dengan yang lain 

(Lehningher, 1990). Salisbury dan Ross (1995) menggolongkan 2 pigmen yang 

terdapat pada membran tilakoid yaitu klorofil hijau yang terdiri atas klorofil a dan 

klorofil b dan juga terdapat karotenoid yang merupakan pigmen kuning sampai 

jingga. Rata-rata kadar klorofil pegagan akibat perlakuan 2,4-D dan glifosat 

disajikan pada Tabel 11 dan 12 di bawah ini. 

Tabel 11.Rata-rata kadar klorofil (mg/l) pegagan pada pemberian herbisida 2,4-D 

Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

2,4-D 67,712 73,340 74,544 75,815 76,915 

Tabel 12.Rata-rata kadar klorofil (mg/l) pegagan pada pemberian herbisida glifosat  

Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

Glifosat 75,700a 75,452a 75,094a 73,004a 69,906b 

Ket:    Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT (Duncan) taraf 5% 

 
Hasil analisis sidik ragam pada Tabel 11 dan 12 menunjukkan bahwa 

pemberian herbisida 2,4-D tidak memberikan pengaruh  nyata, sedangkan 

pemberian herbisida glifosat berpengaruh nyata terhadap kadar klorofil. 

Berdasarkan Tabel 11 terlihat bahwa semakin meningkatnya pemberian herbisida 

2,4-D menunjukkan peningkatan kadar klorofil tanaman dan dosis 1 lha-1 

memberikan rata-rata kadar klorofil tertinggi tetapi tidak berbeda nyata dengan 

kontrol. Pada pemberian herbisida glifosat (Tabel 12) dosis herbisida 0,25 lha-1 
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sampai 0,75 lha-1 menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata terhadap kontrol. 

Kadar klorofil pada dosis 1 lha-1 menunjukkan penurunan kadar klorofil yang 

nyata dibandingkan dengan tanpa pemberian herbisida glifosat. 

 

 

Gambar 13. Pengaruh pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat  terhadap kadar 

klorofil  pegagan.  

Berdasarkan  grafik rerata kadar klorofil pegagan (Gambar 13), 

menunjukkan bahwa peningkatan dosis herbisida 2,4-D menyebabkan jumlah 

kadar klorofil tanaman pegagan yang terbentuk menjadi tinggi secara tidak nyata. 

Hal ini mungkin disebabkan pemberian herbisida 2,4-D tidak berpengaruh nyata 

terhadap proses metabolisme dalam pembentukan klorofil. Peningkatan jumlah 

klorofil diduga dipengaruhi jumlah karotenoid. Sesuai dengan pendapat Salisbury 

dan Ross (1995), karotenoid selain berfungsi sebagai pigmen pengambil cahaya 

yang bermanfaat untuk fotosintesis, juga berfungsi untuk melindungi klorofil dari 

kerusakan akibat oksidasi oleh oksigen. Faktor lain yang juga berpengaruh 

terhadap tingginya kadar klorofil adalah jumlah nitrat reduktase (Gambar 16). 
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Semakin meningkatnya nitrat reduktase maka jumlah klorofil menjadi tinggi. 

Nitrat reduktase berfungsi mengubah nitrat menjadi amoniak yang selanjutnya 

dapat berubah menjadi amonium dengan adanya proton. Amonium bergabung 

dengan glutamat akan berubah menjadi glutamine oleh glutamine sintase. 

Glutamine kemudian berikatan dengan α-ketoglutarat dengan bantuan glutamat 

sintase berubah menjadi glutamate. Glutamat akan menghasilkan prolin, arginin, 

dan δ-aminolevulinat. δ-aminolevulinat merupakan senyawa antara dalam 

pembentukan klorofil (Salisbury dan Ross, 1995; Loveless, 1991). 

Pemberian herbisida glifosat (Gambar 13) secara umum menyebabkan kadar 

klorofil pegagan yang terbentuk lebih sedikit dibandingkan herbisida 2,4-D. Hal 

tersebut menunjukkan pola yang serupa dengan parameter pertumbuhan. Klorofil 

berperan penting sebagai perangkat penangkap energi sinar matahari yang dalam 

fotosintesis akan menghasilkan ATP dan NADPH. Menurut Sampson et al.(2003) 

dan Fracheboud (2006), kadar klorofil dapat dijadikan indikator yang sensitif 

kondisi fisiologis suatu tumbuhan, karena kandungan klorofil berkorelasi positif 

dengan kandungan nitrogen daun, sehingga dapat dijadikan indikator laju 

fotosintesis. Kadar klorofil tertinggi pada dosis 0,25 lha-1, disebabkan pada dosis 

tersebut N tersedia di tanah maksimal akibat pemberian glifosat. Sehingga jumlah 

N yang dapat diserap oleh tanaman juga semakin meningkat. Peningkatan N yang 

diserap tanaman ini meningkatkan kadar klorofil karena molekul klorofil tersusun 

oleh unsur C,H,O,N dan satu atom Mg (Gardner et al., 1991). 

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran IV) dapat dilihat tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap kadar klorofil pegagan pada pemberian 
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herbisida 2,4-D dan glifosat. Hal ini menyatakan pegagan memiliki respon yang 

sama terhadap variasi jenis dan dosis herbisida.  

14. Karotenoid 

Karotenoid merupakan pigmen fotosintesis yang terbagi dalam dua 

kelompok; xantofil seperti lutein dan zeaxanthin dan karoten yang terdiri dari β- 

karoten dan a- karoten (Zaaripheh dan Erdman, 2002). Karotenoid memiliki 

beberapa fungsi untuk tumbuhan sendiri antara lain menyerap cahaya, 

menstabilkan struktur dengan cara membuang energi yang berlebihan. Komponen 

ini juga melindungi tanaman dari radikal bebas ketika intensitas sinar melebihi 

kapasitas untuk proses fotosintesis (Frank dan Codgell, 1996; Havaux dan Niyogi, 

1999). Biosintesis karotenoid dipengaruhi oleh pH, aktifitas enzim, cahaya, 

oksidasi dan air. Suhu optimum untuk biosintesa karotenoid sekitar 300C, 

sedangkan pH optimum yang dibutuhkan adalah 7,4 (Salisbury dan Ross, 1995). 

Rata-rata kadar klorofil pegagan pada perlakuan pemberian herbisida 2,4-D dan 

glifosat disajikan pada Table 13 dan 14 dibawah ini. 

Tabel 13. Rata-rata kadar karotenoid (µmol) pegagan pada pemberian herbisida 
2,4-D 

Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

2,4-D 0,517b 0,603ab 0,657a 0,664a 0,662a 

Tabel 14. Rata-rata kadar karotenoid (µmol) pegagan pada pemberian herbisida   
glifosat 

Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

Glifosat 0,667a 0,657a 0,614b 0,592b 0,588b 

Ket:   Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT (Duncan) taraf 5% 
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Hasil analisis sidik ragam (Tabel 13 dan 14) menunjukkan bahwa perlakuan 

pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

kadar karotenoid. Pada perlakuan pemberian herbisida 2,4-D (Tabel 13) dosis 0,5 

lha-1 sampai 1 lha-1 menunjukkan peninggkatan kadar karotenoid yang nyata bila 

dibandingkan dengan kontrol. Kadar klorofil pada dosis 0,25 lha -1memberikan 

hasil yang tidak berbeda nyata dibanding kontrol. Pada pemberian herbisida 

glifosat (Tabel 14) dosis herbisida 0,5 lha-1 sampai 1 lha-1 menunjukkan penurunan 

kadar klorofil yang nyata dibandingkan dengan tanpa pemberian herbisida glifosat. 

 

Gambar 14. Pengaruh pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat  terhadap kadar 
karotenoid  C.asiatica.  

 
Pada Gambar 14 menunjukkan peningkatan dosis 2,4-D menyebabkan kadar 

karotenoid tanaman pegagan yang terbentuk menjadi tinggi. Hal ini mungkin 

disebabkan jumlah karotenoid seimbang dengan jumlah klorofil. Ketika jumlah 

klorofil tinggi (Gambar 13) maka jumlah karotenoid juga tinggi dan sebaliknya. 

Tingginya kadar karotenoid kemungkinan merupakan salah satu bentuk pertahanan 

diri. Sesuai dengan pendapat Salisbury dan Ross, (1995) karotenoid merupakan 
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senyawa poliena isoprenoid yang bersifat lipofilik atau tidak larut dalam air, 

mudah diisomerisasi dan dioksidasi, menyerap cahaya, meredam oksigen singlet, 

memblok reaksi radikal bebas dan dapat berikatan dengan permukaan hidrofobik. 

Meningkatnya kadar stress tanaman akibat peningkatan dosis herbisida maka 

jumlah karotenoid tanaman juga meningkat. 

Pemberian herbisida glifosat (Gambar 14) secara umum menyebabkan kadar 

karotenoid yang terbentuk tetap lebih sedikit dibandingkan dengan herbisida 2,4-

D. Hal ini disebabkan  kerusakan pada akar menyebabkan turunnya aktivitas akar 

dalam menyerap hara sehingga fotosintesis terganggu. Kedua hal tersebut lebih 

disebabkan karena rusaknya struktur sel. Rusaknya struktur sel tersebut didahului 

oleh rusaknya membran sel kemudian disusul oleh rusaknya organel-organel sel 

seperti kloroplas, mitokondria dan nukleus. Rusaknya organel-organel tersebut 

juga didahului oleh rusaknya masing-masing membran kemudian strukturnya 

menjadi tidak jelas (Einhelling, 1995). Karotenoid terdapat di membran plastid dan 

memiliki membran ganda. Salah satu jenis plastid yang terpenting adalah 

kloroplas. Apabila kloroplas mengalami kerusakan maka biosintesis karotenoid 

dapat terhambat. 

Biosintesis karotenoid dimulai dari pembentukan prenil pirofosfat pada 

plastid tumbuhan yang merupakan perintis biosintesis karotenoid. Prenil pirofosfat 

dibentuk oleh transferase prenil, setelah itu membentuk dimetilalil pirofosfat (IPP). 

Kemudian disintesis geranil-geranil pirofosfat (GGPP). Kondensasi 2 molekul 

GGPP membentuk prefitoen pirofosfat sebagai suatu intermediet (sintesis fitoen). 

Fitoen dibentuk dengan pembuangan kelompok pirofosfat. Selanjutnya konversi 
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fitoen menjadi likopen yang membentuk berbagai macam karotenoid (Hirschberg 

et. al., 1997; Sandmann, 2000). 

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran IV) dapat dilihat tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap kadar karotenoid  pegagan pada pemberian 

herbisida 2,4-D dan glifosat. Hal ini menyatakan pegagan memiliki respon yang 

sama terhadap variasi jenis dan dosis herbisida.  

 

15. Laju Respirasi 

Tanaman melakukan proses fotosintesis dan respirasi. Respirasi merupakan 

proses pembongkaran (katabolisme atau disimilasi) dari energi kimia (zat organik 

karbohidrat hasil fotosintesis) yang tersimpan untuk menyelenggarakan proses-

proses kehidupan seperti pembentukan zat organik, aktivitas dalam peresapan 

(osmosis), penimbunan garam-garam, pengaliran protoplasma, pembelahan sel dan 

aktivitas yang lain (Dwijoseputro, 1994). 

Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian herbisida 2,4-D tidak 

berpengaruh nyata terhadap laju respirasi tiap tanaman. Pemberian glifosat 

berpengaruh nyata. Rata-rata laju respirasi perlakuan herbisida 2,4-D dan glifosat 

disajikan pada Tabel 15 dan 16 di bawah ini. 

Tabel 15. Rata-rata laju respirasi (ppm /l/menit) pegagan pada pemberian herbisida 
2,4-D.  

Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

2,4-D 46,00 21,00 27,00 31,00 50,00 

 
Tabel 16. Rata-rata laju respirasi (ppm/l/menit) pegagan pada pemberian herbisida 

glifosat. 
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Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

Glifosat 43,00b 21,00c 21,00c 26,00bc 75,00a 

Ket:       Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris atau kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT (Duncan) taraf 5% 

 
Berdasarkan Tabel 15 dapat diketahui pada perlakuan herbisida 2,4-D 

menunjukkan rata-rata laju respirasi tertinggi pada dosis 1 lha-1. Hasil ini tidak 

berbeda dengan tanaman pegagan tanpa pemberian herbisida. Herbisida dosis 0,25 

lha-1, 0,5lha-1 dan 0,75lha-1. Pemberian herbisida glifosat (Tabel 16) dosis 

herbisida 1 lha-1 memberikan hasil tertinggi dan berbeda nyata dengan kontrol, 

0,25lha-1, 0,5 lha-1 dan 0,75 lha-1. 

 

Gambar 15. Pengaruh pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat  terhadap laju 

respirasi  pegagan.  

Berdasarkan grafik rerata laju raspirasi tanaman pegagan (Gambar 15), 

menunjukkan bahwa penggunaan herbisida 2,4-D menunjukkan laju respirasi 

tanaman pegagan yang terbentuk semakin tinggi. Hal ini disebabkan. 2,4-D 

berpengaruh pada membran mitokondria sebagai tempat berlangsungnya 

fosforilasi oksidatif. Elektron menembus membran sehingga tidak terjadi 
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akumulasi energi dalam bentuk ATP (Moenandir, 1990). Peningkatan laju respirasi 

diduga disebabkan adanya pencegahan sintesis ATP oleh 2,4-D (gugus non 

penggabung) sehingga dapat memacu respirasi dalam media yang kekurangan 

fosfat, mendukung adanya hidrolisis ATP. Ini sesuai dengan pendapat Nurjanah 

(2003), bahwa herbisida dengan bahan aktif 2,4-D dapat menghambat 

pertumbuhan gulma dengan mempercepat respirasi. Meningkatnya respirasi dapat 

berakibat amilum terus-menerus dirombak untuk menghasilkan energi dalam 

proses pertahanan diri, saat amilum tidak tersedia maka tidak dihasilkan energi 

untuk pertahanan diri dan akhirnya tanaman mati. Peningkatan laju respirasi 

tersebut bertujuan untuk menjaga gradient asimilat yang berupa glukosa atau 

amilum (Moenandir, 1990). Herbisida 2,4-D menyebabkan kerusakan floem pada 

daun. Hal ini berakibat terjadinya akumulasi asimilat pada daun, sehingga perlu 

dilakukan penyeimbangan gradient asimilat agar tidak berlebih. Tanaman 

melakukan peningkatan laju respirasi dengan tujuan agar asimilat dapat terurai. 

Pemberian dosis herbisida glifosat (Gambar 15) secara umum menyebabkan 

laju respirasi yang terbentuk tetap lebih banyak dibandingkan dengan herbisida 

2,4-D. Hal ini disebabkan tanaman melakukan sistem pertahanan terhadap zat aktif 

glifosat dengan mmbentuk ATP lewat proses glikolisis. Semakin banyak dosis 

herbisida yang diberikan otomatis akan menyebabkan sistem pertahanan semakin 

keras bekerja dan semakin cepat laju respirasi. Peningkatan respirasi disebabkan 

oleh rendahnya energi yang dihasilkan; 2 ATP pada kondisi anaerobik dari setiap 

molekul glukosa dibandingkan 36 ATP yang dihasilkan pada kondisi aerobik. 

Karena sel masih memerlukan NAD+ agar proses glikolisis terus berlangsung pada 
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kondisi anaerobik, akibat penghambatan pengambilan O2 oleh glifosat pada dosis 

yang tinggi  (Moenandir, 1988). Maka laju repirasi harus dipacu secara signifikan 

untuk memenuhi kebutuhan minimal (Delita, 2008). 

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran IV) dapat dilihat tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap laju respirasi pegagan pada pemberian 

herbisida 2,4-D dan glifosat. Hal ini menyatakan pegagan memiliki respon yang 

sama terhadap variasi jenis dan dosis herbisida.  

 

16. Nitrat Reduktase 

Nitrat reduktase (NR) merupakan salah satu enzim tanaman yang paling 

sensitif diteliti. NR telah dipelajari dengan intensif, sebab aktifitasnya sering 

mempengaruhi laju sintesis protein dalam tumbuhan yang menyerap NO3
- sebagai 

sumber nitrogen utama. Aktivitas NR dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya 

adalah laju sintesis dan laju perombakan oleh enzim penghancur protein serta 

dipengaruhi juga oleh panghambat dan penggiat di dalam sel (Salisbury dan 

Ross,1995). 

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemberian 

herbisida 2,4-D dan glifosat tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

kadar nitrat reduktase tanaman. Rata-rata kadar nitrat reduktase akibat perlakuan 

pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat disajikan pada tabel 17 dan 18 dibawah ini. 

Tabel 17.Rata-rata nitrat reduktase (µmol/g) pegagan pada pemberian herbisida 
2,4-D 

Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 
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2,4-D 28,182 17,870 28,959 74,306 59,46 

Tabel 18. Rata-rata nitrat reduktase (µmol/g) pegagan pada pemberian herbisida  
glifosat  

Dosis Herbisida Jenis 

Herbisida 0 l/ha 0,25 l/ha 0,5 l/ha 0,75 l/ha 1 l/ha 

Glifosat 15,555 22,186 28,017 27,666 27,809 

Ket:    Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris atau kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT (Duncan) taraf 5% 

 
Berdasarkan Tabel 17 dapat diketahui bahwa pada perlakuan herbisida 2,4-

D rata-rata kadar nitat reduktase tertinggi pada dosis 1 lha-1. Hasil ini tidak 

berbeda nyata dengan pegagan tanpa herbisida, dosis 0,25 lha-1, 0,5 lha-1 dan 75 

lha-1. Sedangkan pada pemberian herbisida glifosat (Tabel 18) rata-rata kadar nitrat 

reduktase tertinggi pada dosis 0,75 lha-1. Hasil ini tidak berbeda nyata dengan 

kontrol, dosis 0,25lha-1, 0,5lha-1 dan 1 lha-1. Pada pemberian herbisida glifosat 

rata-rata kadar nitrat reduktase tertinggi pada dosis 0,5 lha-1. Hasil ini tidak 

berbeda nyata dengan pemberian herbisida dosis 0 lha-1, 0,25 lha-1, 0,75 lha-1 dan 1 

lha-1. 
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Gambar 16. Pengaruh pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat  terhadap nitrat 

reduktase  C.asiatica.  

Pada Gambar 16 terlihat bahwa pemberian herbisida 2,4-D menyebabkan 

kadar nitrat reduktase pada tanaman pegagan yang terbentuk menjadi tinggi. 

Menurut Planchett (2004), aktivitas nitrat reduktase (ANR) berkolerasi positif 

terhadap stress. Akibatnya tanaman melakukan respon biokimia yang berupa 

peningkatan efisiensi penggunaan nitrat sebagai alternatif aseptor elektron melalui 

reaksi reduksi nitrat menjadi nitrit oleh enzim nitrat reduktase. Hal tersebut 

disebabkan karena terjadinya pembengkakan pada daerah akar mengakibatkan 

penyerapan oksigen lewat akar terganggu, sehingga terjadi kondisi anaerob pada 

daerah sekitar perakaran. Kondisi anaerob ini menyebabkan reduksi nitrat menjadi 

nitrit merupakan satu-satunya jalan untuk mengganti peran oksigen dalam transpor 

elektron. 

Pemberian herbisida glifosat (Gambar 16) secara umum menyebabkan kadar 

nitrat reduktase yang terbentuk lebih rendah dibandingkan dengan herbisida 2,4-D, 

namun kadar nitrat reduktase pada perlakuan glifosat dari berbagai konsentrasi 

relatif stabil dibandingkan dengan kontrol. Hal ini berarti pemberian herbisida 

glifosat tidak menghambat pembentukan enzim nitrat reduktase. Menurut Niswati 

et al., (1995) budidaya tanpa olah tanah dengan aplikasi herbisida glifosat, 

ketersediaan N dan C organik serta mikroba tanah meningkat. Ketersediaan N 

dalam tanah ini akan meningkatkan proses reduksi nitrat yang terjadi dalam dua 

reaksi yang berbeda. Reaksi yang pertama dikatalis oleh nitrat reduktase yaitu 

enzim yang akan mengangkut dua elektron dari NADH atau NADPH dan akan 
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menghasilkan nitrit. Reaksi kedua dari keseluruhan proses reduksi nitrat adalah 

pengubahan nitrit menjadi amonium (NH4
+) (Planchett, 2004). 

Nitrat reduktase merupakan enzim yang penting dalam rantai reduksi nitrat 

menjadi amonium yang berguna dalam pembentukan asam amino, protein dan 

senyawa-senyawa lain yang menggandung unsur N (Levitt, 1980). Jumlah enzim 

nitrat reduktase dalam suatu organisme ditentukan berbagai faktor lingkungan dan 

nutrisi. Tumbuhan yang berada dalam lingkungan yang kaya akan nitrat akan 

memiliki jumlah enzim nitrat yang banyak, tetapi jumlah enzim akan berkurang 

jika berada dalam lingkungan yang banyak mengandung ion amonium (Linbald 

dan Guerrero, 1993).  

Produk dari nitrat reduktase yang mampu mengkatalisis proses reduksi nitrat 

adalah amonium. Jika jumlah produk terus meningkat melampaui tingkat 

kebutuhan sel maka produk tersebut akan menjadi penghambat. Banyak enzim 

yang akan menjadi tidak aktif sampai produk dari senyawa akhir jumlahnya 

berkurang. Mekanisme ini disebut mekanisme umpan balik sebagai suatu 

mekanisme yang cepat dan sensitif untuk menghindari sintesis yang berlebihan 

dari suatu produk akhir (Lakitan, 2007). 

Berdasarkan hasil uji T (Lampiran IV) dapat dilihat tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap kadar nitrat reduktase pegagan pada 

pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat. Hal ini menyatakan pegagan memiliki 

respon yang sama terhadap variasi jenis dan dosis herbisida.  
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BAB V 

 PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pemberian herbisida glifosat dosis 0,25 sampai 1 l/ha belum menghambat  

jumlah daun, berat kering dan nitrat reduktase. Dosis glifosat 0,25 sampai 0,75 

l/ha belum menghambat pembentukan berat basah, kadar klorofil dan laju 

respirasi. Dosis glifosat 0,25 sampai 0,5 l/ha belum menghambat luas daun dan 

kadar karotenoid tanaman pegagan. 

2. Herbisida 2,4-D sampai dosis 0,25 sampai 1 l/ha belum menghambat  klorofil, 

laju respirasi dan nitrat reduktase. Dosis glifosat 0,25 sampai 0,5 l/ha belum 

menghambat pembentukan jumlah daun, luas daun, berat basah, berat kering, 

dan kadar karotenoid. 

3. Pengaruh herbisida glifosat memberikan efek penghambatan yang lebih kecil 

dibandingkan herbisida  2,4-D dalam hal pertumbuhan; jumlah daun, luas 

daun, berat basah, berat kering . Budidaya pegagan lebih cocok menggunakan 

herbisida glifosat karena pertumbuhan pegagan secara umum tetap baik. 

 

 

B. SARAN 

 Penggunaan herbisida berbahan aktif glifosat lebih dianjurkan 

pemakaianya dari pada herbisida berbahan aktif 2,4-D pada budidaya pegagan. 
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Selain itu perlu dikaji lebih lanjut dosis optimal penggunaan herbisida 2,4-D 

dan glifosat bagi perkembangan tanaman pegagan. Pengaruh kedua herbisida 

terhadap proses fisiologis dan biokimia dalam tanaman target, seperti 

pengaruhnya terhadap hormon pertumbuhan dan kandungan asiatikosida 

tanaman pegagan, serta translokasi kedua herbisida tersebut pada tanaman 

pegagan. 
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BAB V 

 PENUTUP 

C. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 

4. Pemberian herbisida glifosat dosis 0,25 sampai 1 l/ha belum menghambat  

jumlah daun, berat kering dan nitrat reduktase. Dosis glifosat 0,25 sampai 0,75 

l/ha belum menghambat pembentukan berat basah, kadar klorofil dan laju 

respirasi. Dosis glifosat 0,25 sampai 0,5 belum menghambat luas daun dan 

kadar karotenoid tanaman pegagan. 

5. Herbisida 2,4-D sampai dosis 0,25 sampai 1 l/ha belum menghambat  klorofil, 

laju respirasi dan nitrat reduktase. Dosis glifosat 0,25 sampai 0,5 l/ha belum 

menghambat pembentukan jumlah daun, luas daun, berat basah, berat kering, 

dan kadar karotenoid. 

6. Pengaruh herbisida glifosat memberikan efek penghambatan yang lebih kecil 

dibandingkan herbisida  2,4-D dalam hal pertumbuhan; jumlah daun, luas 

daun, berat basah, berat kering . Budidaya pegagan lebih cocok menggunakan 

herbisida glifosat karena pertumbuhan pegagan secara umum tetap baik. 

 

 

D. SARAN 

 Penggunaan herbisida berbahan aktif glifosat lebih dianjurkan 

pemakaianya dari pada herbisida berbahan aktif 2,4-D pada budidaya pegagan. 
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Selain itu perlu dikaji lebih lanjut dosis optimal penggunaan herbisida 2,4-D 

dan glifosat bagi perkembangan tanaman pegagan. Pengaruh kedua herbisida 

terhadap proses fisiologis dan biokimia dalam tanaman target, seperti 

pengaruhnya terhadap hormon pertumbuhan dan kandungan asiatikosida 

tanaman pegagan, serta translokasi kedua herbisida tersebut pada tanaman 

pegagan. 
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