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Pertumbuhan tanaman tidak hanya dikontrol oleh faktor dalam (internal), tetapi 

juga ditentukan  oleh faktor luar (eksternal). Salah satu faktor eksternal tersebut adalah 

unsur hara esensial. Unsur hara esensial adalah unsur-unsur yang diperlukan bagi 

pertumbuhan tanaman. Apabila unsur tersebut tidak tersedia bagi tanaman, maka 

tanaman akan menunjukkan gejala kekurangan unsur tersebut dan  

pertumbuhan tanaman akan terganggu (Musyarofah dkk., 2006). 

Pertumbuhan suatu tanaman di bawah kondisi yang kurang optimum 

menunjukkan adanya penurunan kemampuan tumbuh dan berproduksi pada tanaman 

tertentu. Pada kondisi tersebut perlu ditambahkan masukan yang dapat mendukung 

pertumbuhan dan hasil tanaman yaitu dengan pemberian pupuk (Musyarofah dkk., 

2006). Pertumbuhan tanaman erat kaitannya dengan hara yang diserap dari dalam tanah, 

termasuk unsur nitrogen (Djukri dan Purwoko, 2003). 

 Intensitas yang diperlukan setiap tanaman jumlahnya berbeda-beda. Pancaran 

cahaya dapat berpengaruh terhadap lingkungan mikro seperti temperatur dan 

kelembaban serta sirkulasi udara yang kesemuanya memberikan efek terhadap proses 

metabolisme di dalam tanaman yang akan melibatkan bantuan berbagai enzim. Enzim 

akan bekerja efektif bila pancaran cahaya matahari yang diterima mencukupi 

(Kusnawidjaja, 1983; Tang, 1997). 
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A. Pertumbuhan 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Faktor-faktor 

tersebut dapat kita kelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. 

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar tumbuhan tersebut. 

Faktor internal meliputi hormon. Hormon tumbuhan (disebut juga fitohormon) 

adalah zat kimia yang berperan dalam proses pertumbuhan tumbuhan. Fitohormon 

mempengaruhi bentuk tumbuhan, pembentukan biji dan pembentukan organ-organ 

tumbuhan. Ada 5 kelas utama dalam hormon tumbuhan yaitu Asam absisat (ABA) 

berperan dalam dormansi kuncup dan gugurnya daun-daun. Auksin, terdapat di 

meristem apikal dan berperan dalam pertumbuhan memanjang. Etilen terdapat pada 

buah yang sudah tua. Berperan dalam pemasakan buah. Giberelin berperan dalam 

pembelahan dan pemanjangan sel (tetapi tidak pada akar). 

Faktor eksternal meliputi cahaya, suhu dan kelembaban. Cahaya merupakan 

sumber energi dalam fotosintesis. Tanpa cahaya, tumbuhan tidak akan mampu 

berfotosintesis dengan baik dan menyebabkan tumbuhan terganggu pertumbuhannya. 

Cahaya juga merupakan faktor penghambat pertumbuhan. Hormon auksin menjadi tidak 

aktif ketika ada cahaya. Cahaya juga mempengaruhi arah tumbuh tumbuhan. Peristiwa 

ini dikenal sebagai fototropisme. Tumbuhan akan tumbuh mengikuti arah datangnya 

cahaya. Hal ini ada kaitannya dengan kerja hormon auksin. Suhu optimum dibutuhkan 

untuk mengaktifkan enzim yang berperan dalam proses metabolisme.  

Nutrisi merupakan bahan baku dalam proses fotosintesis. Tanpa nutrisi yang 

cukup, tumbuhan akan sulit tumbuh dengan baik. Nutrisi terdapat di dalam tanah 
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sebagai medium tumbuh tumbuhan. Nutrisi dapat dibedakan menjadi makronutrien dan 

mikronutrien. Makronutrien dibutuhkan dalam jumlah banyak sedangkan mikronutrien 

hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit (Angelina, 2008). 

 

1. Tinggi Tanaman

Tinggi tanaman merupakan parameter yang sering digunakan sebagai indikator 

pertumbuhan yang penting. Tinggi tanaman merupakan salah satu parameter yang dapat 

dipengaruhi oleh lingkungan maupun perlakuan, salah satunya adalah intensitas cahaya 

dan kandungan hara nitrogen dalam tanah. Besarnya kemampuan untuk beradaptasi 

terhadap naungan tidak terlepas dari kemampuan tanaman untuk merespon dalam 

kondisi kurang cahaya, salah satunya adalah memperpanjang atau mempertinggi 

tanaman (Sukarjo, 2004). 

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 1) menunjukkan adanya perbedaan yang 

signifikan terhadap tinggi tanaman kimpul (X. sagittifolium) pada variasi naungan,  

namun tidak demikian dengan pemberian pupuk nitrogen dan interaksi antara kedua 

perlakuan tersebut. Hasil rerata tinggi tanaman kimpul pada variasi naungan dan 

pemberian pupuk nitrogen disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rerata tinggi tanaman X. sagittifolium pada variasi naungan dan pemberian 
pupuk nitrogen (dalam cm) 

 Pupuk         
 Naungan           Rerata 
 P1 P2 P3 P4

N0 43,06         45,10          46,66          47,20   45,50i

N1 62,50         60,36          65,76          65,03   63,41j

N2 63,50         54,74          65,96          77,26   66,37j

Rerata        56,35         54,74          59,46          63,16 
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Keterangan : *Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT pada taraf 5% 

* N: Naungan; N0 : 0%; N1 : 55%; N2 : Naungan 75% 
* P: Pupuk; P1: tanpa pemberian pupuk; P2 : pemberian pupuk 

setengah dosis anjuran; P3 : pemberian pupuk satu dosis anjuran; P4 :
pemberian pupuk dua dosis anjuran 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase naungan, maka semakin 

meningkat pula tinggi tanaman. Perlakuan naungan 75% menghasilkan tinggi tanaman 

yang paling tinggi yaitu sebesar 66,37 cm sedangkan yang paling rendah ada pada 

naungan 0% (tanpa naungan) yaitu sebesar 45,50 cm.  Hal ini dikarenakan kerja hormon 

auksin yang lebih dominan pada tanaman yang tidak ternaung. Cahaya dapat 

meningkatkan kerja auksin untuk merangsang perpanjangan sel, namun apabila jumlah 

cahaya terlalu banyak maka kerja auksin justru akan dihambat, sehingga tanaman akan 

terhambat pertumbuhannya. Naungan yang optimal dapat meningkatkan kerja auksin 

sehingga pertumbuhan juga optimal.  

Cahaya juga merupakan faktor penghambat pertumbuhan. Hormon auksin 

menjadi tidak aktif ketika ada cahaya. Hal ini menyebabkan tumbuhan yang ditanam di 

tempat terkena cahaya matahari menjadi lebih pendek dibandingkan tumbuhan yang 

ditanam di tempat gelap. Kekurangan cahaya pada saat perkecambahan akan 

menyebabkan gejala etiolasi yang menyebabkan batang kecambah akan tumbuh lebih 

cepat tetapi lemah dan berwarna kuning pucat (Angelina, 2008). 

Sukarjo (1999); Sukarjo, dkk. (2002) menyatakan bahwa sistem perakaran 

umumnya lebih pendek akibat efek naungan, karena fotosintat yang dihasilkan banyak 

didistribusikan untuk perpanjangan batang tanaman dan memperluas permukaan daun. 

Pertumbuhan vegetatif tanaman dan produksi suatu tanaman tergantung pada interaksi 

antara tanaman dan keadaan lingkungan di mana tanaman itu tumbuh. Keadaan 

lingkungan dapat dibagi dalam beberapa faktor yang dapat membatasi serta mendorong 

pertumbuhan dan produksi tanaman, sehingga untuk memperoleh produksi yang tinggi 
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dapat dilakukan dengan pengaturan faktor-faktor lingkungan sebaik mungkin. Salah 

satu usaha untuk mengatur lingkungan ini adalah dengan penambahan pupuk untuk 

pertumbuhan vegetatif (Khrisnawati, 2003). 

 Hasil analisis sidik ragam General Linear Model (GLM) (Lampiran 1) 

menunjukkan bahwa rata-rata tinggi tanaman cenderung meningkat seiring dengan 

penambahan dosis nitrogen. Hal ini karena nitrogen termasuk hara makro yang sangat 

diperlukan oleh tanaman. Pertumbuhan tanaman erat kaitannya dengan hara yang 

diserap dari dalam tanah, termasuk unsur nitrogen (Djukri dan Purwoko, 2003). 

Hasil tertinggi diperoleh pada tanaman dengan perlakuan naungan 75% dan 

pemberian pupuk dua dosis anjuran (N2P4), yaitu sebesar 77,26 cm, sedangkan hasil 

terendah diperoleh pada perlakuan tanpa naungan dan tanpa pemberian pupuk (N0P1)

yaitu sebesar 43,06 cm. Hasil ini dapat dilihat pada Grafik rerata tinggi tanaman pada 

Gambar 7 berikut. 

 

Gambar 7. Grafik tinggi tanaman kimpul (X. sagittifolium) pada perlakuan variasi 

naungan dan pemberian pupuk nitrogen  
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Grafik perlakuan naungan 0% dan tanpa pemberian pupuk nitrogen (N0P1)

menempati posisi paling bawah, sedangkan perlakuan naungan 75% dan pemberian 

pupuk nitrogen sebesar dua dosis (N2P4) berada pada posisi teratas. Kelembaban udara 

yang terlalu rendah dan terlalu tinggi juga akan menghambat pertumbuhan dan 

pembungaan tanaman (Kramer dan Kozlowski, 1960). Kelembaban udara dapat 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman karena dapat mempengaruhi proses fotosintesis. 

Laju fotosintesis meningkat dengan meningkatnya kelembaban udara sekitar tanaman. 

2. Luas Daun

Daun adalah organ vital tanaman yang berfungsi sebagai alat fotosintesis untuk 

menghasilkan fotosintat. Besarnya kemampuan untuk beradaptasi terhadap naungan 

tidak terlepas dari kemampuan tanaman untuk merespon dalam kondisi kurang cahaya, 

salah satunya adalah memperluas permukaan daun (Sukarjo, 2004).  

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 2) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan terhadap luas daun (X. sagittifolium) pada variasi naungan namun tidak 

demikian pada pemberian pupuk nitrogen. Rerata luas daun tanaman kimpul (X. 

sagittifolium) disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rerata luas daun (X. sagittifolium) pada variasi naungan dan pemberian pupuk 
nitrogen (dalam cm2)

Pupuk  
 Naungan             Rerata 
 P1 P2 P3 P4

N0 197,15a 301,60ab 471,02b 312,16ab 320,48i

N1 457,40b 474,06b 292,79ab 389,26ab 403,37ij 

N2 579,18bc 273,41ab 337,55ab 735,05c 466,30j

Rerata      391,24        349,69        367,12        478,82 
Keterangan : *Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama 

menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT pada taraf 5% 
* N: Naungan; N0 : 0%; N1 : 55%; N2 : Naungan 75% 
* P: Pupuk; P1: tanpa pemberian pupuk; P2 : pemberian pupuk 

setengah dosis anjuran; P3 : pemberian pupuk satu dosis anjuran; P4 :
pemberian pupuk dua dosis anjuran 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap luas 

daun tanaman (X. sagittifolium) pada variasi naungan dan interaksi antara naungan dan 

pemberian pupuk, sedangkan variasi pemberian pupuk tidak memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap luas daun. Luas daun meningkat seiring dengan meningkatnya 

persentase naungan pada rerata naungan. Luas daun pada perlakuan tanpa naungan 

sebesar 320,48 cm2, sedangkan pada naungan 75% luas daun sebesar 466,30 cm2. Hal 

ini terjadi karena adaptasi tanaman terhadap naungan, yaitu tanaman akan memperluas 

permukaan daun agar proses fotosintesis berjalan optimal. Dengan permukaan daun 

yang lebih luas, maka tanaman dapat tetap melakukan proses fotosintesis meskipun 

berada di bawah naungan. 

Rerata luas daun tanaman kimpul (X. sagittifolium) pada variasi naungan dan 

pemberian pupuk nitrogen disajikan pada Gambar 8 berikut ini. 

Gambar 8. Rerata luas daun kimpul (X. sagittifolium) pada variasi intensitas 
naungan dan pemberian pupuk nitrogen 

 

Gambar 8 menunjukkan bahwa luas daun tertinggi berada pada tanaman kimpul 

dengan perlakuan pemberian pupuk nitrogen sebesar dua dosis anjuran dan naungan 
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75% (N2P4) sebesar 735,05 cm2, sedangkan luas daun terendah pada perlakuan tanpa 

pemberian pupuk dan naungan 0% (N0P1) yaitu sebesar 197,15 cm2. Peningkatan luas 

daun merupakan salah satu bentuk pertumbuhan tanaman yang merupakan hasil dari 

aktivitas pembelahan dan pemanjangan sel. Pembelahan dan pemanjangan sel tanaman 

dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara. Daun melakukan aktivitas perluasan yang 

lebih besar ada naungan 75%, daripada naungan 0%, karena pada naungan 75%, daun 

berusaha untuk melakukan penangkapan cahaya yang lebih efektif. 

Kompensasi yang dilakukan tanaman untuk mempertahankan hidupnya dalam 

kondisi ternaungi antara lain mengurangi kecepatan respirasi untuk menurunkan 

kompensasi, peningkatan luas daun guna memperoleh permukaan yang lebih besar 

untuk melakukan absorbsi cahaya dan peningkatan kecepatan fotosintesis pada setiap 

unit energi cahaya (Fitter dan Hay, 1981, Gardner et al. 1985). Menurut Fitter dan Hay 

(1981) maupun Sukarjo (1999), tanaman yang mendapat perlakuan tekanan naungan 

yang lama, maka pertumbuhan tanaman akan lebih tinggi, jumlah daun sedikit, jumlah 

tunas sedikit, dan adanya kecenderungan perluasan individu daun. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Djukri dan Purwoko 

(2003) yaitu pada naungan 50% karakter luas daun tanaman talas meningkat daripada 

tanaman talas tanpa naungan. Peningkatan luas daun pada dasarnya merupakan 

kemampuan tanaman dalam mengatasi cekaman naungan. Peningkatan luas daun 

merupakan upaya tanaman dalam mengefisiensikan penangkapan energi cahaya untuk 

fotosintesis secara normal pada kondisi intensitas cahaya rendah (Djukri dan Purwoko, 

2003). 

Hasil analisis sidik ragam di atas juga sesuai dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Musyarofah dkk. (2006) yaitu luas daun pada naungan 65% signifikan 

lebih besar daripada naungan 55%. Semakin tinggi tingkat naungan maka semakin besar 
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luas daun yang merupakan salah satu mekanisme adaptasi tanaman terhadap cekaman 

intensitas cahaya rendah yang berfungsi untuk memperbesar area penangkapan cahaya. 

Tanaman beradaptasi terhadap cekaman naungan melalui dua cara yaitu dengan 

peningkatan luas daun sebagai photosynthetic area dan pengurangan jumlah cahaya 

yang ditransmisikan dan yang direfleksikan. Peningkatan luas daun merupakan salah 

satu bentuk pertumbuhan tanaman yang merupakan hasil dari aktivitas pembelahan dan 

pemanjangan sel. Pembelahan dan pemanjangan sel tanaman dipengaruhi oleh 

ketersediaan unsur hara. Pemanjangan dan durasi pemanjangan sel epidermis serta 

pembelahan sel mesofil dan rasio mesofil : epidermis meningkat dengan meningkatnya 

pemberian nitrogen.  

Pengamatan daun dapat didasarkan atas fungsinya sebagai penerima cahaya dan 

alat fotosintesis. Atas dasar ini, luas daun akan menjadi pilihan, karena laju fotosintesis 

per satuan tanaman ditentukan sebagian besar oleh luas daun (Sitompul dan Guritno, 

1995). Terjadi hubungan yang erat antara kondisi daun-daun yang tumbuh dengan laju 

asimilasi bersih tanaman. Daun yang tidak dalam kondisi saling menaungi akan dapat 

menyerap cahaya matahari, yang semakin meningkat sehingga dapat menyebabkan 

meningkatnya laju asimilasi bersih. Pengamatan luas daun dilakukan hanya pada daun 

yang aktif berfotosintesis, sehingga daun muda yang belum berkembang tidak 

diikutsertakan, sedangkan daun yang telah berkembang dipilih yang masih hijau sebagai 

daun yang masih aktif berfotosintesis.  

Unsur hara terutama nitrogen yang terserap oleh akar dipergunakan untuk 

melakukan pertumbuhan vegetatif, di antaranya membentuk daun, namun jika terjadi 

saling menaungi antar daun yang terbentuk, menyebabkan energi yang diperoleh dari 

proses fotosintesis terbuang, dan tidak banyak yang dapat dipergunakan untuk proses 

pertumbuhan tanaman (Kastono et al., 2005). 
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Sukarjo (1999); Sukarjo et al. (2002) menyatakan bahwa sistem perakaran 

umumnya lebih pendek akibat efek naungan, karena fotosintat yang dihasilkan banyak 

didistribusikan untuk perpanjangan batang tanaman, dan memperluas permukaan daun. 

Laju fotosintesis berkurang mengakibatkan fotosintat yang dihasilkan berkurang 

sehingga pertumbuhan vegetatif  terutama pertumbuhan daun terhambat. Pada tingkat 

naungan yang ekstrim untuk tanaman tertentu bisa mengakibatkan kematian jaringan 

tanaman dan diikuti kematian tanaman itu sendiri (Musyarofah dkk., 2006). Adaptasi 

terhadap naungan dapat melalui 2 cara: (a) meningkatkan luas daun sebagai upaya 

mengurangi penggunaan metabolit; contohnya perluasan daun ini menggunakan 

metabolit yang dialokasikan untuk pertumbuhan akar, (b) mengurangi jumlah cahaya 

yang ditransmisikan dan direfleksikan (Supijatno, 2003). 

 

3. Berat Basah dan Berat Kering

Berat kering dan berat basah tanaman mencerminkan akumulasi senyawa 

organik yang berhasil disintesis tanaman dari senyawa anorganik terutama air dan 

karbondioksida, sehingga berat basah maupun berat kering merupakan parameter yang 

penting untuk mengetahui pertumbuhan suatu tanaman yang dipengaruhi pada stres 

tertentu.  

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 3) menunjukkan bahwa perlakuan variasi 

naungan dan pemberian pupuk nitrogen memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

berat basah tanaman kimpul, sedangkan interaksi antara kedua perlakuan tersebut tidak 

berpengaruh secara nyata. Hasil rerata berat basah tanaman kimpul pada variasi 

naungan dan pemberian pupuk nitrogen disajikan pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Rerata berat basah tanaman kimpul  (X. Sagittifolium) pada variasi naungan 
dan pemberian pupuk nitrogen (dalam gram) 

 Pupuk  
 Naungan  Rerata 
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P1 P2 P3 P4
N0 232,19 209,18 322,79 329,98  273,54i

N1 231,88 286,16 308,02 351,42 294,37i

N2 219,36 212,83 255,85 294,49 245,88j

Rerata  227,81f 236,06f 295,55fg 325,63g

Keterangan : *Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT pada taraf 5% 

* N: Naungan; N0 : 0%; N1 : 55%; N2 : Naungan 75% 
* P: Pupuk; P1: tanpa pemberian pupuk; P2 : pemberian pupuk 

setengah dosis anjuran; P3 : pemberian pupuk satu dosis anjuran; P4 :
pemberian pupuk dua dosis anjuran 

 

Rerata berat basah tertinggi ada pada perlakuan naungan 50% sebesar 294,37 

gram, sedangkan rerata berat basah paling rendah ada pada perlakuan naungan 75% 

yaitu sebesar 245,88 gram. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman kimpul membutuhkan 

kondisi yang optimum untuk pertumbuhannya. Pada kondisi ternaungi secara optimal, 

hormon auksin dapat bekerja tanpa terhambat sinar matahari. Untuk perlakuan 

pemberian pupuk nitrogen, rerata berat basah paling tinggi ada pada perlakuan 

pemberian pupuk nitrogen sebesar dua dosis anjuran yaitu sebesar 325,63 gram. Angka 

ini cenderung turun sesuai dengan penurunan  dosis pupuk nitrogen yang diberikan. Hal 

ini karena pupuk nitrogen berperan langsung pada aktifitas pertumbuhan vegetatif 

tanaman. 

Grafik rerata berat basah tanaman kimpul (X. sagittifolium) pada perlakuan 

variasi naungan dan pemberian pupuk nitrogen dapat dilihat pada Gambar 9 berikut. 
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Gambar 9. Rerata berat basah tanaman kimpul (X. sagittifolium) pada variasi naungan 
dan pemberian pupuk nitrogen 

 
Gambar 9 menunjukkan berat basah paling tinggi ada pada perlakuan naungan 

50% dan pemberian pupuk satu dosis anjuran (N1P4) yaitu sebesar 351,42 gram, 

sedangkan berat basah paling rendah ada pada perlakuan tanpa naungan dan pemberian 

pupuk nitrogen setengah dosis anjuran (N0P2) yaitu sebesar 209,18 gram. Dengan 

berkurangnya tinggi tanaman, daun yang terbentuk menjadi lebih sedikit sehingga 

pembentukan karbohidrat hasil asimilasi tanaman juga menurun, yang akan 

menyebabkan penurunan berat basah tanaman serta berat kering tanaman (Khrisnawati, 

2003). Menurut Gardner (1991), berat kering tanaman budidaya merupakan 

penimbunan hasil asimilasi CO2 sepanjang masa pertumbuhan. 

Pupuk nitrogen merupakan pupuk yang sangat penting bagi semua tanaman, 

karena nitrogen merupakan penyusun dari semua senyawa protein, kekurangan nitrogen 

pada tanaman yang sering dipangkas akan mempengaruhi pembentukan cadangan 

makanan untuk pertumbuhan tanaman (Kastono et al., 2005). Pada penelitian ini, 

digunakan pupuk nitrogen jenis Amonium Sulfat atau sering dikenal dengan pupuk ZA. 

Pupuk ini bersifat larut di dalam air, dan di dalam tanah dapat terionisasi menjadi ion 
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ammonium (NH4
+) dan ion sulfat (SO4

2-). Ion amonium dapat langsung diserap oleh 

tanah, dan sebagian dijerap oleh koloid tanah pada permukaan (Rioardi, 2009). Terjadi 

proses reaksi pertukaran kation di dalam tanah. Reaksi pertukaran kation melibatkan ion 

H+, kation yang terjerap dapat ditukar oleh kation lainnya. Reaksi pertukaran kation 

dapat dilihat sebagai berikut : Ca-tanah + 2NH4
+ � (NH4)2-tanah + Ca2+ 

ZA memiliki sifat efek residu kemasaman yang reaksinya dapat dilihat sebagai berikut : 

(NH4)2SO4 + 4O2 � 2NO3
- + 2H2O + 4H+ + SO4

2- 

Aplikasi ZA yang berlebihan dapat menyebabkan tanah menjadi cenderung asam (pH 

menurun), sehingga menurunkan kejenuhan basa di dalam tanah. Hal ini terjadi karena 

adanya ion H+ yang terbentuk (Soemarno, 2004). Ini menyebabkan terjadinya perubahan 

glukosa menjadi amilum oleh enzim fosforilase. 

 Biomassa tanaman merupakan ukuran yang paling sering digunakan untuk 

menggambarkan dan mempelajari pertumbuhan tanaman. Pengukuran biomassa 

tanaman dapat dilakukan melalui penimbangan bahan tanaman yang sudah dikeringkan.  

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa interaksi antara perlakuan 

naungan dan pupuk memberikan pengaruh yang nyata pada berat kering. Hasil rerata 

berat kering tanaman kimpul (X. sagittifolium) disajikan pada Tabel 5 berikut ini. 

Tabel 5. Rerata berat kering tanaman kimpul (X. sagittifolium) pada variasi naungan dan 
pemberian pupuk nitrogen (dalam gram) 

 Pupuk  
 Naungan  Rerata 
 P1 P2 P3 P4

N0 33,97abc 35,78abc 41,57bcd 53,92d 41,31 
 

N1 28,58a 37,13abc 31,75ab 47,80cd 36,32 
 

N2 32,45bc 31,53ab 38,16bc 31,58ab 33,43 
 
Rerata 31,37f 34,81f 37,16f 44,44g

Keterangan : *Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT pada taraf 5% 

* N: Naungan; N0 : 0%; N1 : 55%; N2 : Naungan 75% 

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



* P: Pupuk; P1: tanpa pemberian pupuk; P2 : pemberian pupuk 
setengah dosis anjuran; P3 : pemberian pupuk satu dosis anjuran; P4 :
pemberian pupuk dua dosis anjuran 

 

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa pada rerata naungan, berat 

kering cenderung menurun seiring dengan kenaikan persentase naungan, yaitu pada 

naungan 0 % berat kering sebesar 41,31 gram, sedangkan pada naungan 75% berat 

kering sebesar 33,43 gram. Naungan mengurangi radiasi sinar utama yang aktif pada 

fotosintesis yang berakibat menurunnya asimilasi neto (Lambers et al., 1998), sehingga 

fotosintat yang disimpan di dalam organ penyimpan seperti umbi menurun (Schaffer, 

1996), akibatnya terjadi penurunan kadar pati umbi, bobot basah umbi, dan bobot kering 

umbi (Djukri dan Purwoko, 2003). Hal inilah yang menyebabkan berat kering menurun 

seiring dengan meningkatnya persentase naungan. Pada rerata pemberian pupuk 

nitrogen, berat kering terendah ada pada perlakuan tanpa pupuk nitrogen yaitu sebesar 

31,67 gram, dan meningkat seiring dengan kenaikan pemberian dosis pupuk nitrogen. 

Hal ini karena fungsi dari pupuk nitrogen adalah untuk pertumbuhan vegetatif, yaitu 

sebagai penyusun protein tumbuhan. 

Grafik rerata berat kering tanaman kimpul (X. sagittifolium) dapat dilihat pada 

Gambar 7 di bawah ini. Gambar 7 menunjukkan bahwa berat basah paling tinggi ada 

pada perlakuan tanpa naungan dan pemberian pupuk nitrogen sebesar dua dosis anjuran 

(N0P4), dan hasil terendah ada pada perlakuan naungan 50% dan pemberian pupuk 

sebesar setengah dosis anjuran (N1P1). Peningkatan pemberian pupuk hingga dua dosis 

anjuran menyebabkan peningkatan berat kering tanaman kimpul. Hal ini terjadi karena 

peran dari pupuk nitrogen dalam pertumbuhan vegetatif tanaman.  
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Gambar 10. Rerata berat kering tanaman kimpul (X. sagittifolium) pada variasi 
naungan dan pemberian pupuk nitrogen 

 
Unsur hara yang telah diserap akar memberi kontribusi terhadap pertambahan 

berat kering tanaman. Berat kering tanaman merupakan akibat efisiensi penyerapan dan 

pemanfaatan radiasi matahari yang tersedia sepanjang masa pertanaman oleh tajuk 

tanaman (Kastono et al., 2005). Laju asimilasi bersih dapat menggambarkan produksi 

bahan kering atau merupakan produksi bahan kering per satuan luas daun dengan 

asumsi bahan kering tersusun sebagian besar dari CO
2
.

Penurunan kadar nitrogen tanaman berpengaruh terhadap fotosintesis baik lewat 

kandungan klorofil maupun enzim fotosintetik sehingga menurunkan fotosintat (pati) 

yang terbentuk, selanjutnya akan menurunkan bobot basah umbi dan bobot kering umbi. 

Peningkatan biomassa total tanaman meningkat seiring dengan peningkatan dosis N 

(Djukri dan Purwoko, 2003). 

Daun merupakan organ tanaman tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Bila 

luas daun meningkat, asimilat yang dihasilkan akan lebih besar pula. Luas daun yang 

besar menyebabkan laju asimilasi bersih meningkat, sehingga laju pertumbuhan nisbi 

juga meningkat, dan bobot kering tanaman meningkat pula (Widiastuti et al., 2004). 
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Intensitas cahaya yang jatuh di atas tajuk tanaman yang lolos dari naungan sangat 

berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap bobot kering. 

 

B. Perangkat Fotosintetik 

1. Kadar Klorofil

Klorofil merupakan pigmen tanaman yang berfungsi untuk menangkap energi 

foton dan mengubahnya menjadi energi kimia untuk digunakan dalam fotosintesis. 

Kadar klorofil dalam tanaman dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diterima oleh 

tanaman. Pada kondisi kekurangan cahaya, tanaman berupaya untuk mempertahankan 

agar fotosintesis tetap berlangsung dalam kondisi intensitas cahaya rendah (Sopandie et 

al., 2003 dalam Djukri dan Purwoko, 2003). Fotosintesis merupakan proses 

pemanfaatan enegi matahari oleh tumbuhan hijau yang terjadi pada kloroplas. Dalam 

fotosintesis terdapat dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap (siklus Calvin). 

Reaksi terang terjadi pada grana (granum), sedangkan reaksi Calvin terjadi di dalam 

stroma. Dalam reaksi terang, terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan 

menghasilkan oksigen (O2), sSedangkan dalam siklus Calvin terjadi seri reaksi siklik 

yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 dan energi (ATP dan NADPH). Energi 

yang digunakan dalam siklus Calvin diperoleh dari reaksi terang. 

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa variasi naungan 

dan pemberian pupuk nitrogen memberikan pengaruh yang nyata pada kadar klorofil 

total daun. Interaksi antara kedua perlakuan tersebut tidak memberikan pengaruh yang 

nyata pada kadar klorofil total daun tanaman kimpul (X. sagittifolium). Hasil rerata 

kadar klorofil tanaman kimpul pada perlakuan variasi naungan dan pemberian pupuk 

nitrogen disajikan pada Tabel 6 berikut. 

Tabel 6. Rerata kadar klorofil total daun tanaman kimpul (X. sagittifolium) pada 
perlakuan naungan dan variasi pemberian pupuk nitrogen (dalam µmol). 

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



Pupuk 
 Naungan  Rerata 
 P1 P2 P3 P4

N0 54,09 60,90 68,53 62,89 61,60i

N1 69,20 68,17 73,97 70,65 70,50j

N2 63,13 68,21 74,08 70,53 68,99j

Rerata  62,14f 65,76fg 72,19h 68,02gh 

Keterangan : *Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT pada taraf 5% 

* N: Naungan; N0 : 0%; N1 : 55%; N2 : Naungan 75% 
* P: Pupuk; P1: tanpa pemberian pupuk; P2 : pemberian pupuk 

setengah dosis anjuran; P3 : pemberian pupuk satu dosis anjuran; P4 :
pemberian pupuk dua dosis anjuran 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa rerata kadar klorofil tertinggi pada perlakuan 

naungan 50% yaitu sebesar 70,50 µmol, sedangkan rerata kadar klorofil terendah pada 

perlakuan naungan 0% yaitu sebesar 61,60 µmol. Pada perlakuan pemberian pupuk 

nitrogen, rerata kadar klorofil cenderung meningkat hingga satu dosis anjuran. Rerata 

kadar klorofil total tanaman kimpul pada perlakuan variasi naungan dan pemberian 

pupuk nitrogen dapat dilihat pada Gambar 11 berikut.  

Gambar 11. Rerata kadar klorofil total daun tanaman kimpul (X.sagittifolium) pada 
perlakuan naungan dan variasi pemberian pupuk nitrogen. 
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Gambar 8 menunjukkan bahwa kadar klorofil total daun  paling tinggi pada 

perlakuan naungan 75% dan pupuk 1 dosis anjuran (perlakuan N2P3) yaitu sebesar 74,08 

µmol dan terendah pada perlakuan tanpa pemberian pupuk dan tanpa naungan (N0P1)

yaitu sebesar 54,09 µmol. Peningkatan kadar klorofil pada perlakuan ini terjadi karena 

pada daun ternaungi mempunyai lebih banyak grana dan membentuk lebih banyak 

tilakoid di grana. Menurut Salisbury dan Ross (1992), kloroplas pada daun ternaungi 

tersusun secara fitotaksis (di dalam sel) dalam pola yang memaksimumkan penyerapan 

cahaya, sehingga memungkinkan untuk menggunakan semua cahaya dalam jumlah 

terbatas yang mengenainya dan meningkatkan laju fotosintesis. Besarnya kemampuan 

untuk beradaptasi terhadap naungan tidak terlepas dari kemampuan tanaman untuk 

merespon dalam kondisi kurang cahaya, salah satunya adalah memperbanyak klorofil 

(Sukarjo, 2004). Kadar klorofil meningkat pada naungan 50%. Peningkatan kadar 

klorofil pada naungan 50% ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Djukri dan 

Purwoko (2003). 

Peningkatan kandungan klorofil a dan b menyebabkan kemampuan dalam  

menangkap energi cahaya lebih efisien. Klorofil a dan b berperan dalam proses 

fotosintesis tanaman. Klorofil b berfungsi sebagai antena fotosintetik yang 

mengumpulkan cahaya. Peningkatan kandungan klorofil b yang pada kondisi ternaungi 

berkaitan dengan peningkatan protein klorofil sehingga akan meningkatkan efisiensi 

fungsi antena fotosintetik pada Light Harvesting Complex II (LHC II). Penyesuaian 

tanaman terhadap intensitas yang rendah juga dicirikan dengan membesarnya antena 

untuk fotosistem II. Membesarnya antena untuk fotosistem II akan meningkatkan 

efisiensi pemanenan cahaya (Hidema et al., 1992).  

Klorofil b berfungsi sebagai antena yang mengumpulkan cahaya untuk kemudian 

ditransfer ke pusat reaksi yang tersusun dari klorofil a. Energi cahaya akan diubah 
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menjadi energi kimia di pusat reaksi yang kemudian dapat digunakan untuk proses 

reduksi dalam fotosintesis (Taiz dan Zeiger, 1991). Peningkatan kadar klorofil a dan b 

merupakan bukti kemampuan tanaman talas untuk tumbuh di bawah kondisi cahaya 

rendah (Johnston dan Onwueme, 1996), dan menurut Sahardi (2000) bukti ini 

merupakan salah satu bentuk mekanisme toleransi terhadap naungan (Djukri dan 

Purwoko, 2003). 

Nitrogen erat kaitannya dengan sintesis klorofil (Salisbury dan Ross, 1992) dan 

sintesis protein maupun enzim (Schaffer, 1996). Enzim Rubisco berperan sebagai 

katalisator dalam fiksasi CO2 yang dibutuhkan tanaman untuk fotosintesis (Salisbury 

dan Ross, 1992; Schaffer, 1996). Klorofil dan enzim ribulose bifosfat karboksilase 

oksigenase (Rubisco) adalah molekul paling berperan dalam proses fotosintesis. Unsur 

nitrogen merupakan salah satu unsur yang berperan dalam sintesis kedua molekul 

tersebut. Penurunan kadar nitrogen tanaman berpengaruh terhadap fotosintesis baik 

lewat kandungan klorofil maupun enzim fotosintetik (Djukri dan Purwoko, 2003). 

Nitrogen dan klorofil dalam daun akan berperan dengan baik apabila daun 

mengabsorpsi cahaya secara optimum. Pemupukan N selalu berhubungan dengan 

peningkatan laju fotosintesis dan hasil tanaman. Semakin tinggi tingkat naungan yang 

diberikan maka tanaman akan melakukan adaptasi atau penghindaran terhadap cekaman 

naungan dengan cara meningkatkan efisiensi penangkapan cahaya tiap unit area 

fotosintetik. Adaptasi yang dilakukan tanaman adalah dengan meningkatkan jumlah 

klorofil per unit luas daun (Levitt 1980). Hale dan Orcutt (1987) menyatakan bahwa 

efisiensi penangkapan cahaya tergantung pada jumlah klorofil per unit luas daun, untuk 

sebagian tanaman tetap konstan terhadap cakupan intensitas cahaya yang luas. 

Pembentukan klorofil pada daun yang ternaungi dipengaruhi antara lain oleh 

cahaya, karbohidrat dalam bentuk gula serta komponen utama pembentuk klorofil yaitu 
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unsur N dan Mg (Dwijoseputro, 1980). Ketersediaan unsur N dan Mg melalui 

pemupukan dapat meningkatkan jumlah klorofil yang terbentuk (Musyarofah dkk.,

2006).  

2. Kadar Karotenoid

Karotenoid merupakan salah satu parameter yang penting, yang secara tidak 

langsung berhubungan dengan proses metabolisme fotosintesis. Berdasarkan hasil 

analisis sidik ragam (Lampiran 6), diketahui bahwa variasi pemberian pupuk nitrogen 

memberikan pengaruh nyata terhadap kadar karotenoid tanaman kimpul, sedangkan 

interaksi antara perlakuan naungan dan pemberian pupuk nitrogen tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap kadar karotenoid tanaman kimpul. Hasil rerata kadar 

karotenoid tanaman kimpul (X. sagittifolium) disajikan pada Tabel 7 berikut ini. 

Tabel 7. Rerata  kadar karotenoid tanaman (X. sagittifolium) pada variasi naungan dan 
pemberian pupuk nitrogen (dalam µmol) 

 Pupuk  
 Naungan  Rerata 
 P1 P2 P3 P4

N0 0,59 0,65 0,73 0,67 0,66 
 

N1 0,63 0,72 0,68 0,66 0,67 
 

N2 0,62 0,70 0,66 0,67 0,66 
 
Rerata  0,61f 0,69g 0,69g 0,67g

Keterangan : *Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT pada taraf 5% 

* N: Naungan; N0 : 0%; N1 : 55%; N2 : Naungan 75% 
* P: Pupuk; P1: tanpa pemberian pupuk; P2 : pemberian pupuk 

setengah dosis anjuran; P3 : pemberian pupuk satu dosis anjuran; P4 :
pemberian pupuk dua dosis anjuran 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa rerata kadar karotenoid paling tinggi berada pada 

perlakuan naungan 50% yaitu sebesar 0,67 µmol. Kadar karotenoid meningkat hingga 

setengah dosis anjuran pada rerata pemberian pupuk nitrogen, yaitu sebesar 0,70 µmol, 
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kemudian menurun hingga dua dosis anjuran. Rerata kadar karotenoid tanaman kimpul 

(X. sagittifolium) dapat dilihat pada Gambar 912 berikut. 

Gambar 12. Rerata kadar karotenoid tanaman kimpul (X. sagittifolium) pada variasi 
naungan dan pemberian pupuk nitrogen 

 

Dari Gambar 12 dapat diketahui bahwa kadar karotenoid paling tinggi berada 

pada perlakuan naungan 0% (tanpa naungan) dan pemberian pupuk nitrogen satu dosis 

anjuran (N0P3) sebesar 0,73 µmol, sedangkan kadar karotenoid terendah berada pada 

perlakuan naungan 0 % dan tanpa pemberian pupuk nitrogen (N0P1) yaitu sebesar 0,59 

µmol. Kadar karotenoid cenderung meningkat dari naungan 75% hingga 0% pada 

pemberian pupuk nitrogen sebesar satu dosis anjuran. Hal ini karena intensitas cahaya 

yang semakin tinggi, sehingga tanaman juga memproduksi karotenoid yang lebih tinggi 

agar dapat melindungi klorofil. 

Karotenoid merupakan bentuk adaptasi dari klorofil pada intensitas cahaya 

tinggi. Hal tersebut disebabkan fungsi karotenoid dalam penyerapan cahaya pada saat 

kemampuan klorofil a rendah, selain itu karotenoid juga berfungsi melindungi klorofil 

dari kerusakan akibat oksidasi O2 saat tingkat penyinaran tinggi (Nastiti, 1999). 

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



Biosintesis karotenoid dimulai dari pembentukan prenil pirofosfat pada plastida 

tumbuhan yang merupakan perintis dimulainya biosintesis karotenoid. Prenil pirofosfat 

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

menjadi isopentenil pirofosfat (IPP), kemudian disintesis geranil geranil pirofosfat 

(GGPP). Kondensasi 2 molekul GGPP membentuk prefitoen pirofosfat sebagai suatu 

intermediet (sintesis fitoen). Fitoen kemudian dibentuk dengan pembuangan kelompok 

pirofosfat, selanjutnya konversi fitoen menjadi likopen yang kemudian membentuk 

berbagai macam karotenoid (Hirschberg dkk., 1997; Sandmann, 2000). Sintesis 

karotenoid dapat dilihat pada Gambar 13. 

Gambar 13. Biosintesis Karotenoid (Dong et al., 2007)

C. Struktur Anatomi 

1. Tebal Daun

Tebal daun merupakan parameter anatomis yang penting dan sangat dipengaruhi 

oleh keadaan lingkungan maupun cekaman perlakuan. Tebal daun berpengaruh secara 

langsung terhadap proses metabolisme yang terjadi pada suatu tanaman. Hasil analisis 
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sidik ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang nyata terhadap 

ketebalan daun tanaman kimpul (X. sagittifolium) baik pada variasi naungan, variasi 

pemberian pupuk, maupun interaksi antara kedua perlakuan tersebut. Rerata tebal daun 

tanaman kimpul (X. sagittifolium) pada perlakuan naungan dan pemberian pupuk 

nitrogen disajikan pada Tabel 8 berikut. 

Tabel 8. Rerata  tebal daun tanaman kimpul (X. sagittifolium) pada variasi 
naungan dan pemberian pupuk nitrogen (dalam µm) 

 Pupuk   
 Naungan  Rerata 
 P1 P2 P3 P4

N0 30,33 26,67 31,67 34,00 30,67 
 

N1 30,00 28,67 30,67 28,33 29,42 
 

N2 29,00 29,00 29,33 28,67 29,00 
 
Rerata 29,78 28,11 30,56 30,33 

Keterangan : *  N: Naungan; N0 : 0%; N1 : 55%; N2 : Naungan 75% 
* P: Pupuk; P1: tanpa pemberian pupuk; P2 : pemberian pupuk 

setengah dosis anjuran; P3 : pemberian pupuk satu dosis anjuran; P4 :
pemberian pupuk dua dosis anjuran 

 

Berdasarkan Tabel 8 di atas, dapat diketahui bahwa pada naungan 0%, rerata 

tebal daun paling tinggi yaitu sebesar 30,67 µm, dan semakin menurun hingga naungan 

75%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pada perlakuan tanpa naungan, daun 

berusaha untuk beradaptasi untuk mengurangi tingkat transpirasi, dengan membentuk 

lapisan kutikula yang lebih tebal. Adanya  lapisan kutikula ini, daun dapat terlindung 

dari cahaya matahari langsung, sehingga transpirasi dapat ditekan. 

Tebal daun paling tinggi ada pada naungan 0%, kemudian menurun hingga 

naungan 75%, hal ini terjadi karena dengan intensitas cahaya yang rendah, tanaman 

menghasilkan daun lebih besar, lebih tipis dengan lapisan epidermis tipis, jaringan 

palisade sedikit, ruang antar sel lebih lebar dan jumlah stomata lebih banyak. 

Sebaliknya pada tanaman yang menerima intensitas cahaya tinggi menghasilkan daun 

yang lebih kecil, lebih tebal, lebih kompak dengan jumlah stomata lebih sedikit, lapisan 
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kutikula dan dinding sel lebih tebal dengan ruang antar sel lebih kecil dan tekstur daun 

keras (Widiastuti dkk., 2004). Hal ini karena pada intensitas cahaya yang tinggi, sinar 

matahari yang diterima lebih banyak sehingga tanaman berusaha untuk mengurangi 

transpirasi berlebih dengan melindungi dirinya seperti yang telah disebutkan di atas. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Musyarofah dkk., 

(2006) di mana tebal daun pegagan pada naungan 65% lebih tipis 9.90% daripada tebal 

daun pada naungan 55%. Penipisan tebal daun terjadi karena pengurangan jumlah 

lapisan jaringan palisade. Daun dibawah naungan 55% memiliki 2 lapis jaringan 

palisade, sedangkan pada naungan yang lebih tinggi yaitu 65% terlihat adanya 

penurunan jumlah lapisan jaringan palisade antara 1-2 lapis. Apabila pegagan tumbuh 

pada tempat yang terlalu kurang cahaya helaian daun akan menipis dan warnanya 

memucat. Rerata tebal daun tanaman kimpul (X. sagittifolium) pada perlakuan variasi 

intensitas naungan dan pemberian pupuk nitrogen dapat dilihat pada Gambar 14. 

Gambar 14. Rerata tebal daun tanaman kimpul (X. sagittifolium) pada variasi 
naungan dan pemberian pupuk nitrogen 

 

Taiz dan Zeiger (1991) menyatakan daun tanaman toleran naungan memiliki 

struktur sel-sel palisade kecil dan ukurannya tidak jauh berbeda dengan sel-sel bunga 
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karang, sehingga daun lebih tipis. Struktur tersebut lebih berongga dan akan menambah 

efisien dalam menangkap energi radiasi cahaya untuk proses fotosintesis. 

Semakin tinggi tingkat naungan yang diberikan maka daun menjadi semakin 

tipis, sedangkan pemberian pupuk tidak berpengaruh nyata terhadap tebal daun. Fitter 

dan Hay (1998) serta Taiz dan Zeiger (2002) menyatakan bahwa daun tanaman yang 

ternaungi menjadi lebih tipis dibanding daun tanaman yang tidak ternaungi, disebabkan 

oleh pengurangan lapisan palisade dan sel-sel mesofil. Daun yang tipis dimaksudkan 

agar lebih banyak sinar matahari yang dapat diteruskan ke bawah sehingga distribusi 

cahaya merata sampai pada bagian daun bagian bawah. Penurunan tebal daun diiringi 

dengan pelebaran atau penambahan luas daun dimaksudkan agar penerimaan cahaya 

matahari lebih banyak (Musyarofah dkk., 2006).  

 

2. Rasio Palisade

Rasio palisade merupakan salah satu parameter anatomi yang penting dan 

berpengaruh terhadap proses fotosintesis. Rasio palisade adalah perbandingan jumlah 

palisade dengan empat epidermis di atasnya. Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 7), 

menunjukkan bahwa perlakuan naungan dan pemberian pupuk nitrogen tidak 

memberikan pengaruh yang nyata pada rasio palisade tanaman kimpul (X. 

sagittifolium). Interaksi antara perlakuan naungan dan pemberian pupuk nitrogen juga 

tidak berpengaruh secara nyata terhadap rasio palisade. Rerata  rasio palisade tanaman 

(X. sagittifolium) pada variasi naungan dan pemberian pupuk nitrogen disajikan pada 

Tabel 9 berikut ini. 

Tabel 9. Rerata rasio palisade tanaman kimpul (X. sagittifolium) pada variasi 
naungan dan pemberian pupuk nitrogen 

 Pupuk 
 Naungan  Rerata 
 P1 P2 P3 P4

N0 2, 36 2,36 2,19 2,09 2,25 
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N1 2,22 2,15 2,16 2,08 2,15 
 

N2 2,38 1,98 2,55 2,47 2,35 
 

Rerata 2,32 2,16 2,30 2,21 
Keterangan : *  N: Naungan; N0 : 0%; N1 : 55%; N2 : Naungan 75% 

* P: Pupuk; P1: tanpa pemberian pupuk; P2 : pemberian pupuk 
setengah dosis anjuran; P3 : pemberian pupuk satu dosis anjuran; P4 :
pemberian pupuk dua dosis anjuran 

 
Hasil sidik ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa variasi naungan dan 

pemberian pupuk nitrogen tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rasio 

palisade, interaksi antara kedua perlakuan tersebut juga menunjukkan hal yang sama. 

Pemberian pupuk satu dosis anjuran meningkatkan rasio palisade. Terjadi peningkatan 

rasio palisade dari naungan 50% ke naungan 0%. Peningkatan rasio palisade pada 

perlakuan naungan 0% dan pupuk satu dosis anjuran terjadi karena kapasitas 

fotosintesis pada daun tanaman dengan intensitas cahaya penuh menghasilkan lebih 

banyak materi organik yang akan digunakan untuk pembelahan sel pada sel meristem 

sehingga jumlah sel daun tanaman pada intensitas cahaya penuh beberapa kali lebih 

banyak daripada di tempat gelap (Salisbury dan Ross, 1992). Semakin tinggi intensitas 

cahaya maka semakin banyak lapisan palisade pada daun. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Musyarofah dkk. (2006) di mana pada naungan 55%, terdapat 2 lapis 

palisade, sedangkan pada naungan 65 % lapisan palisade menurun. Hal tersebut 

merupakan mekanisme dalam penerimaan cahaya matahari. Grafik rerata rasio palisade 

tanaman kimpul (X. sagittifolium) dapat dilihat pada Gambar 15. 
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Gambar 15. Grafik rerata rasio palisade tanaman kimpul (X. sagittifolium) pada 
variasi naungan dan pemberian pupuk nitrogen. 

 
Gambar 15 menunjukkan bahwa rasio palisade paling tinggi ada pada perlakuan 

naungan 75% dan pemberian pupuk nitrogen sebesar satu dosis anjuran (N2P3) yaitu 

sebesar 2,55, sedangkan rasio palisade paling rendah ada pada perlakuan naungan 75% 

dan pemberian pupuk nitrogen sebesar setengah dosis anjuran (N2P2) yaitu sebesar 1,98. 

Pada dosis pupuk nitrogen setengah dosis anjuran, rasio palisade menurun dari naungan 

0% hingga naungan 75%. Pada naungan 0%, kemungkinan proses fotosintesis 

berlangsung secara maksimal, sehingga jumlah palisade juga meningkat, sedangkan 

pada naungan 75%, proses fotosintesis tidak berlangsung maksimal, sehingga ada 

kemungkinan tanaman kimpul beradaptasi dengan mengurangi jumlah palisade, hal ini 

berguna untuk mengefisienkan proses fotosintesis. 

Tanaman yang toleran terhadap naungan umumnya memiliki sel-sel palisade 

yang lebih kecil, sehingga banyak terdapat rongga yang dapat mengefisienkan 

penangkapan energi cahaya, selain itu daun umumnya lebih tipis karena sel-sel palisade 

lebih pendek sehingga sinar matahari dapat terdistribusi merata hingga bagian bawah 

daun. 

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



3. Indeks Stomata

Stomata merupakan lubang mikroskopis yang terdapat pada permukaan daun. 

Stomata tersusun oleh sel epidermis yang spesifik, yang disebut sel penjaga. Tekanan 

turgor akibat perubahan lingkungan sangat berperan dalam membuka maupun 

menutupnya stomata. Stomata berperan dalam pertukaran CO2 dan O2 untuk proses 

fotosintesis dan respirasi. 

Perkembangan stomata diawali dari MMC (Meristemoid Mother Cell), yang 

berfungsi memproduksi meristemoid (M) dan sel inisial. Meristemoid adalah sel yang 

dapat memperbanyak diri membentuk meristemoid baru. Meristemoid akan berkembang 

menjadi GMCs (Guard Mother Cells), yang nantinya akan terbentuk 2 sel penjaga 

(GCs). YODA (YDA) berperan dalam inisiasi pembentukan MMC dan penentu  

aktifitas meristemoid sel batang. TTM dan SDD1 juga memiliki peran yang sama. 

FAMA mengontrol aktifitas GMC dan diferensiasi dari GC, bersama dengan FLP 

(Serna, 2004). Perkembangan sel stomata dapat dilihat pada Gambar 16. 
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Gambar 16. Perkembangan Sel Stomata (Serna, 2004) 
 

Epidermis merupakan salah satu parameter yang dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan, salah satunya adalah intensitas cahaya dan kandungan hara nitrogen dalam 

tanah. Pada daun terdapat selaput sel epidermis yang ditutupi oleh kutin. Epidermis 

dilubangi dengan stomata atau mulut daun (Prawiranata dkk., 1981). Stomata 

merupakan organ fotosintesis yang berfungsi secara fisiologis terutama untuk transpirasi 

dan respirasi selama proses fotosintesis. Aktivitas fotosintesis sangat bergantung antara 

lain pada pembukaan dan penutupan stomata. Transpirasi juga dapat berlangsung 

melalui kutikula selain melalui stomata, namun transpirasi melalui stomata lebih banyak 

daripada melalui kutikula epidermis (Palit, 2008). 

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa perlakuan pupuk 

tidak memberikan pengaruh yang nyata pada indeks stomata X. sagittifolium, sedangkan 

variasi naungan dan interaksi antara variasi naungan maupun pemberian pupuk nitrogen 

memberikan pengaruh yang nyata pada indeks stomata. Rerata indeks stomata pada 

tanaman kimpul (X. sagittifolium) disajikan pada Tabel 10 berikut ini. 

Tabel 10. Rerata indeks stomata tanaman (X. sagittifolium) pada variasi naungan dan 
pemberian pupuk nitrogen 

 Pupuk  
 Naungan  Rerata 
 P1 P2 P3 P4

N0 19,60d 16,68abcd 18,22abc 14,35abc 17,21ij 

N1 20,11cd 18,31bc 18,72d 16,76abcd 18,47j

N2 15,40ab 16,91a 15,13bcd 14,69abcd 15,53i

Rerata 18,37 17,30 17,36 15,26 
Keterangan : *Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama 

menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT pada taraf 5% 
*N: Naungan; N0 : 0%; N1 : 55%; N2 : Naungan 75% 
*P: Pupuk; P1: tanpa pemberian pupuk; P2 : pemberian pupuk setengah 

dosis anjuran; P3 : pemberian pupuk satu dosis anjuran; P4 :
pemberian pupuk dua dosis anjuran 
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Indeks stomata rata-rata hampir sama pada rerata pemberian pupuk nitrogen, 

namun pada pemberian pupuk sebesar dua dosis anjuran, indeks stomata rendah, yaitu 

sebesar 15,26. Zat hara yang diberikan secara cukup akan meningkatkan pertumbuhan 

tanaman, termasuk perkembangan sel-selnya. Nitrogen sebagai unsur penting 

pembentuk klorofil juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap kapasitas 

fotosintesis. Kapasitas fotosintesis daun tanaman pada intensitas cahaya penuh 

menghasilkan lebih banyak materi organik yang digunakan untuk proses pembelahan sel 

sehingga jumlah sel daun tanaman pada intensitas cahaya penuh beberapa kali lebih 

banyak dari pada di tempat gelap. Indeks stomata yang lebih besar pada tanaman 

intensitas cahaya penuh merupakan mekanisme adaptasi agar cahaya yang diserap 

maksimal sehingga mampu meningkatkan titik kompensasinya serta menurunkan 

resistensi daun terhadap difusi CO2 (Salisbury dan Ross, 1992). 

Terjadi peningkatan indeks stomata naungan 0% ke naungan 50% pada rerata 

naungan. Dengan intensitas cahaya yang rendah, tanaman menghasilkan daun lebih 

besar, lebih tipis dengan lapisan epidermis tipis, jaringan palisade sedikit, ruang antar 

sel lebih lebar dan jumlah stomata lebih banyak. Sebaliknya pada tanaman yang 

menerima intensitas cahaya tinggi menghasilkan daun yang lebih kecil, lebih tebal, 

lebih kompak dengan jumlah stomata lebih sedikit, lapisan kutikula dan dinding sel 

lebih tebal dengan ruang antar sel lebih kecil dan tekstur daun keras (Widiastuti dkk., 

2004). Grafik rerata indeks stomata tanaman kimpul (X. sagittifolium) dapat dilihat pada 

Gambar 17. 
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Gambar 17. Rerata indeks stomata tanaman kimpul (X. sagittifolium)
pada variasi naungan dan pemberian pupuk nitrogen. 

 
Gambar 17 menunjukkan bahwa indeks stomata paling tinggi ada pada 

perlakuan naungan 50% dan tanpa pemberian pupuk nitrogen (N1P1) yaitu sebesar 

20,11, sedangkan indeks stomata paling rendah ada pada perlakuan naungan 0% dan 

pemberian pupuk nitrogen sebesar dua dosis anjuran (N0P4) yaitu sebesar 14,35. 

Intensitas cahaya juga mempengaruhi bentuk dan anatomi daun termasuk sel epidermis 

dan tipe sel mesofil. Perubahan tersebut sebagai mekanisme untuk pengendalian 

kualitas dan jumlah cahaya yang dapat dimanfaatkan oleh kloroplas daun. Anatomi 

daun seperti ukuran palisade, klorofil dan stomata sangat menentukan efisiensi 

fotosintesis (Sahardi, 2000). Pengamatan mikroskopis terhadap permukaan daun 

menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi pembukaan stomata. Pada saat redup atau 

tidak ada cahaya umumnya stoma tumbuhan menutup. Ketika intensitas cahaya 

meningkat stoma membuka hingga mencapai nilai maksimum (Anonim, 2008). 

 

D. Polifenol 
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Polifenol merupakan metabolit sekunder yang terdapat pada berbagai jenis 

tumbuhan. Berdasarkan strukturnya polifenol dapat dikelompokkan menjadi derivat 

asam fenolat, flavonoid, dan tanin (Wollgast, 2004). Pada sejumlah tumbuhan, polifenol 

berperan sebagai anti mikroba (Alberto, 2005) dan antioksidan (Arruda et al., 2004)

yang bermanfaat bagi manusia. Polifenol memiliki spektrum luas dengan sifat kelarutan 

pada suatu pelarut yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh gugus hidroksil pada 

senyawa tersebut yang dimiliki berbeda jumlah dan posisinya. Ekstraksi menggunakan 

berbagai pelarut akan menghasilkan komponen polifenol yang berbeda pula (Pambayun 

dkk., 2007). 

Polifenol disintesis dari fenilalanin melalui fenilalanin amino liase (PAL) dan 

pengubahan formasi asam sinamat menjadi asam kumarat dan turunannya (Parr dan 

Bolwell, 2000). Senyawa fenol banyak menarik perhatian karena keterlibatannya dalam 

respon tanaman terhadap cekaman lingkungan (Cannac et al., 2007). Hasil analisis sidik 

ragam (Lampiran 10) menunjukkan bahwa variasi naungan memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap kadar polifenol tanaman kimpul (X. sagittifolium), sedangkan variasi 

pemberian pupuk tidak memberikan pengaruh secara nyata terhadap kadar polifenol. 

Interaksi antara kedua perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar 

polifenol tanaman kimpul. Rerata kadar polifenol tanaman kimpul (X. sagittifolium)

pada perlakuan variasi naungan dan pemberian pupuk nitrogen dapat dilihat pada Tabel 

11 berikut. 

Tabel 11. Rerata  kadar polifenol tanaman (X. sagittifolium) pada variasi naungan dan 
pemberian pupuk nitrogen (mg asam galat/g berat kering). 

 Pupuk  
 Naungan  Rerata 
 P1 P2 P3 P4

N0 0,09 0,11 0,12 0,12 0,11g

N1 0,08 0,10 0,08 0,09 0,09f

N2 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08f
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Rerata 0,08 0,10 0,09 0,10 
Keterangan : *Angka yang diikuti huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama 

menunjukkan tidak ada beda nyata pada uji DMRT pada taraf 5% 
*N: Naungan; N0 : 0%; N1 : 55%; N2 : Naungan 75% 
*P: Pupuk; P1: tanpa pemberian pupuk; P2 : pemberian pupuk setengah 

dosis anjuran; P3 : pemberian pupuk satu dosis anjuran; P4 :
pemberian pupuk dua dosis anjuran 

 

Penelitian ini menggunakan 3 taraf intensitas naungan, yaitu intensitas naungan 

0%, 50%, dan 75%. Dari ketiga taraf perlakuan tersebut, rerata kadar polifenol paling 

tinggi ada pada naungan 0% (tanpa naungan) yaitu sebesar 0,11 mg asam galat/g berat 

kering, sedangkan kadar polifenol paling rendah pada perlakuan naungan 75% yaitu 

sebesar 0,08 mg asam galat/g berat kering. Menurut Sulandjari dkk. (2005), biosintesis 

metabolit sekunder dikendalikan oleh jumlah dan macam enzim, sehingga aktivitasnya 

sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan terutama kelembaban, sedangkan karbohidrat 

sebagai hasil asimilat merupakan prekusor. Pada kondisi tanpa naungan, radiasi ultra 

violet  berada pada tingkat paling tinggi (intensitas cahaya matahari tinggi). Pada 

kondisi ini, tanaman akan beradaptasi dengan menghasilkan metabolit sekunder yang 

lebih banyak, sebagai perlindungan dari cekaman abiotik (Aurora et al., 2002). 

Menurut Bowler et al. dalam Balakhrisnan et al. (2005), radiasi ultra violet akan 

meningkatkan produksi reactive oxygen spesies (ROS). Oksigen tersebut sangat reaktif 

dan memiliki kemampuan sitotoksik. ROS diproduksi akibat adanya cekaman abiotik. 

Untuk meminimalisir reaksi sitotoksik, tumbuhan melakukan mekanisme pertahanan 

dengan memproduksi enzim-enzim antioksidan seperti peroksidase, polifenol oksidase 

(PPO), dan superoksid dismutase (Rao et al., 1996). Enzim ini dapat melindungi 

tanaman dari radiasi ultra violet dengan cara melindungi jalur fotosintesis serta 

komponen-komponen seluler. Perilaku fisiologis ini merupakan upaya pembersihan 

ROS (Reactive Oxygen Species), agar tanaman terlindung dari kerusakan oksidatif. 
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Grafik rerata kadar polifenol tanaman kimpul (X. sagittifolium) pada variasi 

naungan dan pemberian pupuk nitrogen dapat dilihat pada Gambar 18 berikut. 

Gambar 18. Rerata kadar polifenol kimpul (X. sagittifolium) pada variasi naungan 

dan pemberian pupuk nitrogen. 

 Gambar 18 menunjukkan bahwa kadar polifenol paling tinggi adalah pada 

perlakuan naungan 0% dan pemberian pupuk nitrogen sebesar satu dosis anjuran, yaitu 

sebesar 0,123 mg asam galat/g berta kering. Hal ini kemungkinan terjadi karena pada 

naungan 0%, intensitas cahaya matahari paling tinggi sehingga tanaman beradaptasi 

dengan memproduksi senyawa antioksidan (polifenol) lebih banyak. Jumlah pemberian 

pupuk nitrogen yang cukup dapat meningkatkan produksi senyawa polifenol, karena 

pada kondisi jumlah pupuk yang optimal, fotosintesis akan berjalan dengan baik. 

Nitrogen erat kaitannya dengan sintesis klorofil (Salisbury dan Ross, 1992) dan 

sintesis protein maupun enzim (Schaffer, 1996). Enzim Rubisco berperan sebagai 

katalisator dalam fiksasi CO2 yang dibutuhkan tanaman untuk fotosintesis (Salisbury 

dan Ross, 1992; Schaffer, 1996). Akumulasi karbohidrat akibat fotosintesis digunakan 

untuk sintesis polifenol (Sene et al., 2001). Kadar polifenol paling rendah diperoleh dari 

perlakuan naungan 75% dan tanpa pemberian pupuk nitrogen, yaitu sebesar 0,06 mg 

asam galat/g berat kering. Menurut Sulandjari dkk. (2005), intensitas cahaya diterima 
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oleh tanaman makin rendah sampai dengan naungan 80% akan menurunkan aktivitas 

fotosintesis sedangkan kenaikan kelembaban akan mengakibatkan penurunan aktivitas 

transpirasi sehingga mengakibatkan penurunan penyerapan unsur hara. Tekanan 

lingkungan semacam ini akan memacu pembentukan metabolit sekunder. Kadar 

nitrogen dalam tanah dalam jumlah yang cukup tinggi juga menyebabkan karbon lebih 

dialokasikan untuk pertumbuhan daripada untuk pembentukan metabolit sekunder 

(Cannac et al., 2007). Biosintesis beberapa anggota polifenol ditunjukkan pada Gambar 

19 di bawah ini. 

 

Gambar 19. Biosintesis Polifenol (Hopkins, 1999) 
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