
 

1 

Pertumbuhan dan kandungan saponin daun  

gynura segetum  (lour.) merr. pada pemberian  

air yang berbeda 

 

Oleh: 
 

Rafika Husna Wibawati 

M.0401044 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengobatan dengan menggunakan berbagai ramuan bahan tumbuhan sudah 

dilakukan masyarakat Indonesia sejak dahulu (Rahayu dan Hadidjah, 1998). 

Krisis ekonomi yang melanda tanah air beberapa tahun terakhir menyebabkan 

harga obat-obatan modern meningkat tajam, sehingga sebagian masyarakat 

mencari pengobatan alternatif dengan menggunakan bahan dari alam melalui 

pengobatan tradisional dari bahan tanaman obat (Lestari dan Purnamaningsih, 

2001).  

Gynura segetum (Lour.) Merr. dikenal sebagai daun dewa merupakan 

tanaman obat yang berpotensi untuk dikembangkan karena mempunyai khasiat 

penting. Semua bagian tumbuhan dapat digunakan sebagai obat, tetapi bagian 

yang umum digunakan adalah daun dan umbinya. Kandungan kimia yang 

terkandung dalam daun dewa adalah saponin, minyak atsiri, dan flavonoid 
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(Widowati et al., 1997 dalam Lestari dan Purnamaningsih, 2001; Wijayakusuma, 

1995). 

Daun dewa menurut Wijayakusuma (1995) berkhasiat untuk mengobati 

memar, pembengkakan payudara, infeksi kerongkongan, dan menghentikan 

pendarahan. Umbinya juga berkhasiat untuk mengobati patah tulang, 

menghilangkan bekuan darah, pembengkakan, dan mengobati pendarahan sehabis 

melahirkan. Selain itu, tanaman ini juga berkhasiat untuk anti kanker dan sebagai 

peluruh batu kandung kemih (Widowati et al., 1997 dalam Lestari dan 

Purnamaningsih, 2001). 

Khasiat obat tanaman G. segetum antara lain adanya kandungan saponin. 

Saponin merupakan metabolit sekunder tanaman yang mempunyai struktur terdiri 

dari aglikon atau sapogenin (steroid atau triterpenoid) dan gula (pentosa / heksosa 

/ asam uronat). Dalam tumbuhan, saponin berperan dalam pertahanan tumbuhan 

dari patogen seperti virus, jamur, dan bakteri. Senyawa ini banyak digunakan 

dalam aplikasi pertanian, industri, makanan, dan obat-obatan. Dalam 

pemanfaatannya sebagai obat, saponin digunakan untuk menghambat 

pertumbuhan sel tumor, menurunkan kolesterol darah, anti-inflamasi, antitusif, 

ekspektoran dan sebagainya (Wagle et al., 1999; Davidson, 2004). 

Mengingat besarnya manfaat saponin sebagai bahan obat, maka perlu 

dilakukan upaya umtuk dapat meningkatkan kandungannya pada tanaman. Hasil 

penelitian Rahardjo dan Darwati (2000) pemberian cekaman air pada tanaman 

tempuyung (Sonchus arvensis L.) dapat meningkatkan kandungan flavonoid, dan 

unsur K, serta Na. Menurut Yaniv dan Palevitch (1982) dalam Rahardjo dkk. 
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(1999) semakin besar cekaman air yang diberikan pada suatu tanaman maka 

semakin tinggi produk metabolit sekundernya.   

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemberian air yang berbeda pada 

pertumbuhan dan kandungan saponin daun G. segetum. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dibuat suatu rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pemberian air yang berbeda terhadap pertumbuhan 

tanaman Gynura segetum? 

2. Bagaimana pengaruh pemberian air yang berbeda terhadap kandungan saponin 

daun Gynura segetum? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan 

untuk:  

1. Mempelajari pengaruh pemberian air berbeda terhadap pertumbuhan Gynura 

segetum. 

2. Mempelajari pengaruh pemberian air berbeda terhadap kandungan saponin 

daun Gynura segetum. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat tentang 

pengaruh ketersediaan air yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman dan 

kandungan saponin daun Gynura segetum.  

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah informasi untuk meningkatkan 

mutu simplisia (kadar saponin) dengan ketersediaan air yang berbeda. 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Gynura segetum (Lour.) Merr. 

a. Deskripsi dan Klasifikasi 

Gynura segetum merupakan tanaman dengan nama daerah Daun Dewa 

(Melayu), Beluntas cina (Sumatera), Samsit, dan San qi cao (China). Menurut 

pendapat Wijayakusuma (1995) tanaman Daun Dewa juga mempunyai nama 

ilmiah Gynura procumbens (Lour.) Merr. Lestari dan Purnamaningsih (2001) 

menyebut daun dewa dengan Gynura pseudochina.  

Gynura segetum adalah tanaman dengan bentuk herba tahunan, 

tumbuh tegak, tinggi + 50 cm. Batangnya beralur dangkal. Daunnya tunggal, 

mempunyai tangkai, bentuk bulat telur sampai bulat memanjang, sering 

dengan pangkal menyempit berangsur, ujung melancip. Daun tuanya membagi 

sangat dalam. Daunnya banyak berkumpul di bawah, agak jarang pada ujung 

batang, letak berseling. Kedua permukaan daun berambut lembut, warna putih. 
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Warna permukaan daun hijau tua, bagian bawah berwarna hijau muda. 

Panjang daun 8-20 cm, lebar 5-10 cm. Bunga terletak di ujung batang atau 

terminal, berbentuk cawan dan bongkol pada kepala bunga membentuk malai 

rata, bunga berkelamin 2. Daun pembalut terdalam dalam satu lingkaran 

dengan tepi saling menutupi seperti genting, waktu bunga mekar membentuk 

tabung silindris. Mahkota bunga berwarna kuning, dengan ujung merah 

kecoklatan, pinggiran bertaju 5. Tanaman ini mempunyai umbi berwarna 

keabu-abuan, panjang 3-6 cm, dengan penampang + 3 cm (Wijayakusuma, 

1995; Steenis, 1997). 

Menurut Steenis (1997) dan Wijayakusuma (1995) klasifikasi Gynura 

segetum adalah sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Asterales 

Familia  : Asteraceae  

Genus  : Gynura 

Spesies  : Gynura segetum (Lour.) Merr. 

b. Kandungan Kimia dan Kegunaan 

Gynura segetum mempunyai kandungan kimia saponin, minyak atsiri, 

dan flavonoid. Daun dewa mempunyai rasa khas. Efek farmakologis yang 

ditimbulkan dari tanaman ini diketahui sebagai antikoagulan, mencairkan 
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bekuan darah, stimulasi sirkulasi darah, menghentikan pendarahan, 

menghilangkan panas, dan membersihkan racun (Wijayakusuma, 1995). 

Daun G. segetum berkhasiat untuk mengobati memar, melancarkan 

sirkulasi, menghentikan pendarahan (batuk darah, muntah darah, mimisan), 

pembengkakan payudara, infeksi, tidak datang haid, dan digigit binatang 

berbisa. Umbi tanaman ini juga dapat digunakan sebagai obat yaitu 

menghilangkan bekuan darah (haematom) pembengkakan, tulang patah, dan 

perdarahan sehabis melahirkan (Wijayakusuma, 1995). 

2. Air 

Air adalah komponen utama tanaman, yang merupakan 70-90 % dari berat 

segar kebanyakan spesies tanaman tak berkayu. Sebagian besar air dikandung 

dalam isi sel (85-90 %), yang merupakan media yang baik untuk banyak reaksi 

biokimia (Fitter dan Hay, 1998).  

Ketersediaan air merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam 

lingkungan tumbuhan (Polunin, 1990). Kandungan air yang ideal bagi 

pertumbuhan tanaman adalah apabila tanah tersebut berada dalam keadaan 

kapasitas lapang,  yaitu kandungan maksimal air dalam tanah setelah kelebihan air 

meninggalkan tanah karena gravitasi (Ashari, 1995). Kisaran kadar air tanah yang 

tersedia secara optimum berada pada kapasitas lapang dan titik layu permanen, 

kondisi ini berada pada 50% sampai 70% air tersedia (Jumin, 1992).  

Berbagai fungsi air bagi tanaman menunjukkan pentingnya air bagi 

tanaman, yakni: 
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a. Air merupakan bagian yang esensial bagi protoplasma dan membentuk 80-

90% bobot segar jaringan yang tumbuh aktif. 

b. Air adalah pelarut, di dalamnya terdapat gas-gas, garam-garam dan zat-zat 

terlarut lainnya, yang begerak keluar masuk sel, dari organ ke organ dalam 

proses transpirasi. 

c. Air adalah pereaksi dalam fotosintesis dan pada berbagai proses hidrolisis. 

d. Air esensial untuk menjaga turgiditas diantaranya dalam pembesaran sel, 

pembukaan stomata dan menyangga bentuk (morfologi) daun-daun muda atau 

struktur lainnya yang berlignin sedikit (Harjadi dan Yahya, 1988). 

Sebagian besar tanaman darat mempunyai sistem yang efektif untuk 

penyerapan dan pergerakan air. Air yang hilang akan diikuti pengambilan dengan 

absorpsi dan translokasi air dari tanah. Di dalam tubuh tanaman, air bergerak 

sebagian besar melalui akar dan hilang dari daun. Hal tersebut merupakan respon 

dari perbedaan potensial. Tanaman berperan sebagai mata rantai dalam sistem air 

(Bidwell, 1979). 

Pergerakan air dari tanah ke tanaman melalui akar terjadi secara difusi dan 

kadang-kadang secara osmosis, melalui aliran apoplas dan simplas (Bidwell, 

1979). Beberapa faktor yang mempengaruhi gerakan air secara vertikal atau ke 

atas adalah: 

a. Tekanan Akar 

Air yang masuk ke tanaman harus melalui protoplasma lapisan 

endodermis dan eksodermis maka lapisan bertindak sebagai membran 
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differensial dan akar menjadi sistem osmotik. Tekanan yang timbul pada 

sistem osmotik merupakan penyebab tekanan akar. 

b. Daya Kapilaritas 

Pembuluh xilem dianggap sebagai pembuluh kapiler, karena air dapat 

berpindah di dalamnya. Pergerakan air naik di dalam xilem merupakan akibat 

peristiwa adesi antara dinding xilem dengan molekul-molekul air. 

c. Transpirasi 

Molekul-molekul air yang berderet-deret mulai dari dalam tanah terus 

bersambung-sambung di hulu akar dan selanjutnya sampai di daun. Jika 

terjadi transpirasi yaitu molekul air keluar di udara maka molekul air yang 

meninggalkan daun itu tempatnya segera diduduki oleh molekul air yang ada 

dibawahnya (Islami dan Utomo, 1995). 

Cekaman Kekeringan Air 

Cekaman air dapat terjadi karena kekurangan atau kelebihan air di 

lingkungan tanaman. Kekeringan pada tanaman dapat disebabkan oleh dua hal, 

yaitu karena kekurangan suplai air di daerah perakaran dan karena permintaan air 

yang berlebihan oleh daun (evapotranspirasi melebihi laju absorpsi air oleh akar 

tanaman) (Harjadi dan Yahya, 1988).  

Menurut Fitter dan Hay (1998) sel tanaman yang kehilangan air dan 

berada pada tekanan turgor yang lebih rendah daripada nilai maksimal, disebut 

menderita stres air. Cekaman air menunjukkan kandungan air sel telah turun di 

bawah nilai optimum dan menyebabkan suatu tingkat gangguan metabolisme. 
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Air dalam tanah, esensial bagi setiap proses yang meningkatkan 

ketersediaan hara. Untuk sebagian besar nonhidrofita, ketersediaan hara tertinggi 

bila air berada dekat kapasitas lapang. Jumlah air yang semakin menurun 

mengakibatkan buruknya ketersediaan hara. Berbagai percobaan dengan hara 

makro utama (N, P, K) serta hara sekunder (Ca, Mg, S) memberikan kesimpulan 

bahwa suplai air mengakibatkan peningkatan yang nyata pada konsentrasi N, 

penurunan yang nyata pada konsentrasi K dan pengaruh yang bervariasi untuk 

konsentrasi P, Ca, dan Mg dalam tanaman. Jumlah air tanah tidak hanya 

mempengaruhi konsentrasi hara dalam larutan tanah tetapi juga mempengaruhi 

laju pergerakan hara ke akar melalui difusi dan pergerakan air (aliran massa) 

selanjutnya air diserap oleh akar (Harjadi dan Yahya, 1988). 

Pengaruh cekaman air berhubungan dengan pengaruhnya terhadap tekanan 

turgor sel dan potensial air tanaman. Tekanan turgor sangat berpengaruh dalam 

menentukan ukuran tanaman. Pengaruh turgor sel ini erat hubungannya dengan 

perbesaran dan perbanyakan sel tanaman, membuka dan menutupnya stomata, 

perkembangan daun, pembentukan dan perkembangan bunga, serta gerakan 

berbagai bagian tanaman lainnya. Kondisi kekurangan air juga akan 

mengakibatkan berkurangnya luas daun diiringi oleh mengecilnya ukuran sel, 

serta bertambah rapatnya sistem pembuluh dan stomata (Estiti, 1995; Harjadi dan 

Yahya, 1988). 

Tanggapan tanaman terhadap kekeringan air: 

a. Pertumbuhan dan Perkembangan Sel 
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Cekaman air mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sel, hal 

ini berkaitan dengan pengaruhnya dalam pembelahan sel, pertumbuhan sel, 

dan protoplasma. Pertumbuhan sel merupakan respon yang paling peka 

terhadap stres air. Penurunan potensial air di luar sebesar -0,1 MPa (kadang 

lebih kecil) sudah menyebabkan penurunan secara nyata. Penghambatan 

perbesaran sel terjadi karena penurunan turgor sel dan berakibat bagian 

tanaman yang terbentuk berukuran kecil (Islami dan Utomo, 1995; Salisbury 

dan Ross, 1995).  

b. Fotosintesis dan Respirasi 

Fotosintesis sensitif terhadap cekaman air, penurunan aktivitas 

fotosintesis terjadi ketika tanaman mengalami cekaman air. Ada tiga 

mekanisme yang menyebabkan turunnya fotosintesis karena cekaman air, 

yaitu: 

1) Berkurangnya luas permukaan fotosintesis 

Sebagai akibat adanya hambatan perbesaran sel, daun tanaman 

yang mengalami cekaman air mempunyai ukuran yang lebih kecil 

dibandingkan daun tanaman yang tumbuh normal. Pada penelitian Glycine 

max L. menunjukkan penurunan luas area daun pada perlakuan cekaman 

air. Hal ini akan menurunkan intersepsi cahaya matahari sehingga 

kemampuan fotosintesis juga berkurang (Islami dan Utomo, 1995; 

Purwanto, 2003).  

Harjadi dan Yahya (1988) menyatakan kandungan dan organisasi 

klorofil dalam kloroplas di dalam jaringan atau sel yang aktif 
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berfotosintesis akan terpengaruh pada kondisi cekaman air. Menurut 

Alberte et al. (1977) dalam Harjadi dan Yahya (1988) cekaman air bisa 

menurunkan kandungan klorofil daun. 

2) Menutupnya stomata 

Fungsi stomata secara kritis adalah menjaga keseimbangan antara 

pengambilan CO2 dan kehilangan air, juga menyerap gas lainnya. 

Beberapa peneliti menyatakan adanya hubungan fungsi stomata dan status 

air tanah. Stomata sangat sensitif terhadap perubahan atau kekurangan air 

tanah. Konduktansi stomata berkurang dengan cepat saat tanah dalam 

keadaan kering. Air dalam tanah yang kurang akan mempengaruhi 

potensial air sel di stomata sehingga stomata menutup, ini akan 

mempengaruhi pengambilan CO2 oleh stomata (Gucci et al., 1996; 

Hinckley dan Braatne, 1994). 

Penutupan stomata karena cekaman air akan mengakibatkan 

terjadinya proses penghambatan masuknya CO2 sehingga menghambat 

proses fotosintesis yang akan menurunkan laju fotosintesis (Carvalho et 

al., 1998; Lawlor, 2002). 

3) Berkurangnya aktivitas protoplasma yang telah mengalami dehidrasi 

Boyer (1965) dalam Islami dan Utomo (1995) membuktikan bahwa 

penurunan fotosintesis dapat terjadi karena dehidrasi protoplasma. Hal 

tersebut dibuktikan dengan menumbuhkan tanaman kapas pada kondisi 

dimana stomata tidak menutup dan terjadi cekaman air, sehingga 

penurunan fotosintesis terjadi karena dehidrasi protoplasma.  
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Pada umumnya cekaman air akan menurunkan respirasi. Walaupun 

demikian menurut Brix (1962) dalam Islami dan Utomo (1995) menyatakan 

cekaman air akan meningkatkan respirasi, tetapi jika cekaman dilanjutkan 

respirasi akan turun.  

c. Metabolisme Karbohidrat 

Cekaman air mengakibatkan perubahan macam dan jumlah senyawa 

karbohidrat di dalam tanaman. Pada tanaman yang mengalami cekaman air 

akan terjadi penurunan tepung dan peningkatan kadar gula. Perubahan 

proporsi gula dan polisakarida ini barangkali disebabkan oleh adanya 

perubahan aktivitas enzim, yaitu aktivitas enzim amilase meningkat pada 

cekaman air (Islami dan Utomo, 1995).  

Menurut Salisbury dan Ross (1995) enzim amilase dan ribonuklease 

memperlihatkan peningkatan aktivitas saat cekaman air. Diperkirakan enzim 

hidrolitik itu dapat merombak pati dan bahan lain untuk membuat tumbuhan 

tahan terhadap kekeringan. 

d. Zat Pengatur Tumbuh  

Cekaman air dapat mempengaruhi pembentukan zat pengatur tumbuh. 

Mullet dan Whitsitt (1996) menyatakan adanya penghambatan gen yang 

mengkode penyediaan auksin pada tanaman yang menderita cekaman air. 

Penelitian lain menunjukkan bahwa cekaman air menyebabkan penurunan 

aktivitas sitokinin dan penyediaan giberelin ke batang (Islami dan Utomo, 

1995). 
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Asam absisat (ABA) meningkat secara signifikan selama kekurangan 

air dari akar ke tajuk tanaman (Steudle, 2000). Kekeringan air akan 

mengakibatkan sekresi ABA ke xilem. ABA dalam jaringan daun mempunyai 

keuntungan pada tanaman, yaitu  ABA diperlukan dalam penutupan stomata 

untuk mengurangi transpirasi (Netting, 1999). Menurut Salisbury dan Ross 

(1995) peningkatan asam absisat akan menghambat pertumbuhan pucuk. 

e. Gangguan Pertumbuhan  

Menurut Hopkins (1995) salah satu efek awal dari kekurangan air 

adalah penurunan pertumbuhan vegetatif. Pertumbuhan tajuk, yang lebih 

khusus lagi pertumbuhan daun lebih sensitif terhadap kekurangan air daripada 

akar. Pertumbuhan daun sangat sensitif terhadap cekaman air karena akibat 

penurunan potensial air pada jaringan (Hsiao dan Xu, 2000). 

Cekaman air mengakibatkan menurunnya kehidupan dan penangkapan 

cahaya oleh daun. Hal ini disebabkan oleh penurunan perluasan sel, penurunan 

pembelahan sel, menggulungnya daun, kematian bagian ujung daun dan 

kematian seluruh daun (Blum, 1996).  

Salah satu akibat cekaman air menurut Kozlowski (1968) dan Kramer 

(1977) dalam Islami dan Utomo (1995) adalah terhambatnya pembentukan 

dan perkembangan sel sehingga akar tanaman yang terbentuk sedikit, 

ukurannya kecil dengan daerah penyebaran yang relatif sempit. Sebagai akibat 

lebih lanjut, absorpsi air dan zat hara menurun. Kejadian tersebut diikuti 

dengan terganggunya metabolisme karbohidrat, protein, zat pengatur tumbuh 
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dan translokasinya sehingga menyebabkan tanaman tumbuh kerdil dan daun 

yang baru terbentuk tidak berkembang sempurna. 

Pada penelitian tanaman Talinum paniculatum Gaertn. menunjukkan 

penurunan ketersediaan air berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan 

tumbuhan, semakin rendah ketersediaan air maka pertumbuhannya (tinggi 

tanaman) semakin menurun (Solichatun dkk., 2002). Cekaman air juga 

berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun dan luas daun pada 

tapak dara (Vinca rosea L.) (Sukarman dkk., 2000). 

f. Metabolit Sekunder 

Tanaman memproduksi berbagai komponen organik yang tidak secara 

langsung berfungsi pada pertumbuhan dan perkembangan. Substansi ini 

dikenal sebagai metabolit sekunder atau produk alami. Metabolit sekunder 

mempunyai fungsi sebagai zat pertahanan diri (Taiz dan Zeiger, 1998). Skema 

biosintesis metabolisme sekunder dari jalur metabolisme primer adalah 

sebagai berikut: 

CO2 + H2O 
 

                        Fotosintesis 
 

Metabolisme Primer 
 
 

 
Gula  

 
                    Respirasi  
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 Eritrosa-4-fosfat        Fosfoenolpiruvat               Piruvat      3-fosfogliserat(3PGA) 
 
 
 

                                                                                   
                                                                              Asetil CoA            

 
 

              Jalur Asam sikimat         Jalur Asam malonat              3-PGA/jalur piruvat 
                                                                           
                                                                                    Jalur Asam mevalonat  

 
 
 
 
 

                            Senyawa Fenol                                                    Senyawa Terpen 
 
 

Gambar 1. Skema biosintesis metabolisme sekunder (Taiz dan Zeiger, 1998). 
 

Cekaman air pada umumnya berpengaruh dalam meningkatkan 

aktivitas metabolisme sekunder. Dengan meningkatnya metabolit sekunder 

maka mutu khasiat obat tanaman dapat ditingkatkan (Raharjo dan Darwati, 

2000). Menurut Yaniv dan Palevitch (1982) dalam Raharjo dkk. (1999) 

semakin besar cekaman yang diberikan pada suatu tanaman maka semakin 

tinggi produksi metabolit sekundernya.  

Penelitian tentang pengaruh cekaman air terhadap mutu simplisia 

tempuyung (Sonchus arvensis L.) menunjukkan adanya peningkatan kadar 

metabolit sekunder, seperti flavonoid, dan unsur K, serta Na (Rahardjo dan 

Darwati, 2000). Cekaman air pada tanaman pegagan (Centella asiatica L.) 

juga meningkatkan kadar metabolit sekunder, seperti asam asiatik, asam 

asiatikosit, dan asam madekasik (Rahardjo dkk., 1999). 
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Cekaman Kelebihan Air  

Tanah yang tergenang air akan memberikan efek pada tanaman. Pada 

kondisi normal, tanah mempunyai aerasi yang baik sehingga cukup dengan 

oksigen. Ketika tanah tergenang, pori-pori tanah terisi oleh air yang menggantikan 

gas sehingga oksigen menjadi rendah (Pezeshki, 1994). Dalam kondisi 

kemerosotan oksigen, kehidupan jasad renik aerobik berubah menjadi anaerobik 

(Lindsay, 1979 dalam Basir-Cyio, 2003). Perubahan susunan jasad renik 

menyebabkan perubahan-perubahan biokimia dalam tanah. Aktivitas jasad renik 

tersebut tidak hanya menyangkut perubahan komponen organik dan anorganik 

saja tetapi juga perubahan potensial redoks dan pH tanah. Reaksi tanah (pH) dan 

potensial redoks (Eh) menentukan transformasi biogeokimia pada tanah karena 

hara tanah dapat menjadi lebih tersedia, meracun, atau tidak tersedia karena 

mengendap atau hilang melalui pencucian (Basir-Cyio, 2003). 

Efek kelebihan air pada tanaman: 

a. Fotosintesis 

Genangan air pada tanah akan mengakibatkan pengurangan 

fotosintesis pada angiospermae dan gymnospermae. Fotosintesis berkurang 

karena penutupan stomata setelah genangan pada beberapa spesies tanaman. 

Berkurangnya fotosintesis juga terjadi karena adanya hambatan non-stomata 

yaitu adanya perubahan enzim karboksilase dan penurunan jumlah klorofil  

(Kozlowski, 1997).   

b. Nutrisi (Hara) 
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Akibat dari kelebihan air pada tanah dapat menyebabkan perubahan 

struktur, penipisan oksigen akumulasi CO2 menginduksi dekomposisi bahan 

organik secara anaerobik dan mengurangi adanya Fe dan Mn. Genangan air 

akan mengurangi sebagian besar makronutrien (N, P, K). Ketersediaan unsur 

N dalam bentuk NO3
- berkurang dalam tanah yang jenuh air (Kozlowski, 

1997). Menurut Shoulders dan Ralston (1975) dalam Kozlowski (1997) 

menyatakan bahwa pengurangan oksigen pada daerah akar Pinus elliottii dapat 

menghambat absorpsi P, Ca, dan Mg.  

c. Zat Pengatur Tumbuh 

Etilen dan ABA akan muncul pada keadaan genangan air. Hal ini akan 

menyebabkan auksin, sitokinin, dan giberelin menghilang (Addicott, 1991 

dalam Kozlowski, 1997). Menurut Chen et al. (2002) genangan air 

menyebabkan produksi etilen di akar lebih tinggi dibandingkan di daun.  

Asam absisat akan meningkat dalam daun sebagai respon terhadap 

genangan air (Salibury dan Ross, 1995). Menurut Reid dan Bradford (1984) 

dalam Pezeshki (1994) peningkatan ABA pada tanaman yang tergenang dapat 

menghambat pergerakan auksin. Hiron dan Wright (1973) dalam Pezeshki 

(1994) juga melaporkan genangan air menyebabkan peningkatan ABA di daun 

pada tanaman kacang-kacangan. 

d. Pertumbuhan 

Pertumbuhan tanaman akan terhambat jika tanah mengalami genangan 

air. Ini disebabkan adanya disfungsi pada tanaman, seperti perubahan 

karbohidrat, mineral dan hormon (Kozlowski, 1997). Pada kacang-kacangan, 
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7 hari setelah genangan mengakibatkan penghentian pertumbuhan akar dan 

kematian akar. Dua penyebab utama dari rendahnya oksigen adalah respirasi 

jaringan akar dan sedikitnya difusi oksigen karena genangan air sekitar akar. 

Kondisi ini akan mengarah ke hipoksia dan akan terjadi penghentian elongasi 

akar (Pezeshki, 1994). 

Jackson dan Kowalewska (1983) dalam Pezeshki (1994) menyatakan 

efek proses akar oleh hipoksia terjadi pada pergerakan ion, pergerakan air, dan 

produksi zat pengatur tumbuh. Perubahan ini akan berpengaruh pada fisiologi 

tajuk. Genangan akan mengurangi pertumbuhan tajuk tanaman. Kondisi 

hipoksia juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan daun serta 

penurunan biomassa tanaman (Chen et al., 2002).  

 

 

3. Saponin 

Polisakarida, protein, lemak, asam nukleat merupakan penyusun utama 

makhluk hidup sehingga disebut matabolit primer. Proses-proses kimia jenis lain 

terjadi hanya pada spesies tertentu sehingga memberikan produk yang berlainan. 

Reaksi yang demikian nampaknya bukan merupakan proses yang terpenting bagi 

eksistensi dari suatu organisme sehingga disebut metabolit sekunder. Metabolit 

sekunder, meskipun tidak sangat penting sering berperan untuk kelangsungan 

hidup dalam pertahanan, penarik seks, dan feromon (Manitto, 1992).  

Metabolit sekunder terakumulasi dalam sel tanaman dalam jumlah yang 

kecil atau sedikit. Berdasarkan sumber biosintesisnya, metabolit sekunder dapat 
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dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu terpenoid, alkaloid, dan fenolik (Croteau 

et al., 2000).  

Terpenoid disintesis dari metabolisme primer yaitu dari respirasi. Pada 

respirasi, molekul glukosa akan diubah menjadi piruvat kemudian diubah lagi 

menjadi asetil-CoA. Tiga molekul asetil-CoA bergabung membentuk asam 

mevalonat yang merupakan jalur pembentukan terpenoid. Dua tahap kondensasi 

dan dikatalis oleh enzim thiolase dan hidroksimetil glutaril-CoA sintase 

menghasilkan 3-hidroksi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA), kemudian oleh HMG-

CoA reduktase diubah menjadi asam mevalonat (MVA). HMG-CoA reduktase ini 

dapat diinduksi oleh pelukaan atau infeksi pathogen (Croteau et al., 2000; Taiz 

dan Zeiger, 1998). 

Fosforilasi dari asam mevalonat oleh MVA kinase akan menghasilkan 

asam 5-fosfat mevalonat (MVAP) kemudian fosforilasi tahap dua oleh MVAP 

kinase membentuk asam 5-difosfat mevalonat (MVAPP). MVAPP mengalami 

dekarboksilasi menghasilkan isopentenil difosfat (IPP) yang merupakan senyawa 

prekusor pada pembentukan berbagai senyawa terpenoid. IPP dan isomernya 

dimetilalil pirofosfat (DPP) membentuk terpenoid yang bergabung bersama untuk 

membentuk molekul yang lebih besar (Croteau et al., 2000; Taiz dan Zeiger, 

1998). Skema biosintesis terpenoid adalah sebagai berikut: 
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             O 
  

                                             2CH2CSCoA           Asetil CoA 
                                                      O  

  
                            Thiolase              CH2CSCoA 

 
 

            O        O 
   

                                                             CH2CCH2-C-S-CoA    Asetoasetil CoA 
                                                                                                               O 
  
                                                                        HMG CoA sintase                CH2C-S-CoA 
 
                                                                                      OH    O 

              
                                                                 CH3-C-CH2-C-S-CoA   3-Hidroksi-3-metil-  

 glutaril-CoA (HMG-CoA) 
                                 CH2--COOH 

                                    2NADPH + 2H+ 
                                                                   HMG-CoA reduktase 

                              2NADP+ 
 

           HO 
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                                                                            CH3-C-CH2- CH2-OH     Asam Mevalonat (MVA) 
 

             CH2--COOH 
                                   ATP 

   MVA kinase 
                                        ADP 

  
 
 

       ATP 
      MVAP kinase       

       ADP 
       

           HO                      O           O 
        
                                                                             CH3-C-CH2-CH2-O—P—O—P—OH   Asam 5PP- 
                                                                                                                              Mevalonat  

                                                                                    CH2—COOH    O            O           (MVA-PP) 
                                               MVA-PP-dekarboksilase          

              CO2               O           O  
              H2O                                                                          
          CH3           C-CH2-CH2-O—P—O—P—OH                                                                            

                                                                   CH2                   IsopentenilPP 
                                                            IPP-Isomerase          Isomerisasi   O            O         (IPP) 

                                                         O           O  
                                            
          CH3         C     CH2-CH2--O—P—O—P—OH                                                                         

                                                                    CH2                    DimetilalilPP 
                                                         O           O 
 

 
Gambar 2. Skema biosintesis terpenoid (Taiz dan Zeiger, 1998). 

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



22 

 

 

Gambar 2. Skema biosintesis terpenoid (Taiz dan Zeiger, 1998) (Lanjutan). 

Saponin merupakan glikosida terpenoid. Saponin dibentuk dari 

penggabungan unit asetat menjadi mevalonat sebagai prekusor kemudian menjadi 

skulen. Skualen merupakan senyawa antara pembentuk inti steroid spiroketal dan 

triterpenoid pentasiklik yang merupakan sapogenin atau aglikon dari saponin. 
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Penggabungan dari triterpenoid hidrofobik dan gula hidrifilik akan membentuk 

saponin (Hopkins, 1995; Friedly, 2006).  

Struktur saponin terdiri dari aglikon atau sapogenin dan gula (pentosa, 

heksosa, arbinosa, xilosa, atau asam glukoronat). Aglikon merupakan komponen 

non gula seperti: steroid atau triterpenoid. Saponin glikosida dibagi dalam dua 

macam berdasarkan struktur kimia aglikonnya. Saponin netral merupakan saponin 

dari steroid dengan rantai samping spiroketal. Saponin asam merupakan saponin 

dari triterpenoid (Friedly, 2006). Pembentukan busa yang mantap sewaktu 

mengekstraksi tumbuhan atau waktu memekatkan ekstrak tumbuhan merupakan 

bukti adanya saponin (Harborne, 1987).  

Pada tanaman yang sehat, saponin berfungsi sebagai zat antifungal. 

Molekul ini dibentuk untuk mengatasi serangan fungi. Selain itu, saponin juga 

mempunyai efek antimikrobial fitoprotektan yang signifikan (Papadopoulou et al., 

1999). Beberapa saponin juga diketahui aktif terhadap serangan virus (Wagle et 

al., 1999). 

Dewasa ini saponin banyak digunakan untuk aplikasi di bidang pertanian, 

industri kosmetik dan shampo, makanan, maupun obat-obatan. Saponin banyak 

digunakan sebagai obat-obatan karena diketahui mempunyai peranan yang 

penting. Saponin diketahui sebagai obat antifungal dan antibakteri pada 

tumbuhan. Secara komersial, saponin pada tumbuhan banyak digunakan untuk 

menghambat pertumbuhan sel tumor dan menurunkan kolesterol darah. Pada 

penelitian dewasa ini menyatakan saponin pada makanan dapat menurunkan 

kolesterol darah, rendahnya kolestrol serum darah di daerah Afrika timur (yang 
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mengkonsumsi makanan produk hewan banyak lemak dan kolesterol) karena 

diimbangi dengan memakan herba kaya dengan saponin (Davidson, 2004).  

Saponin diketahui pula dapat meningkatkan absorpsi zat-zat diuretika 

(garam-garam) dan nampaknya juga merangsang ginjal untuk lebih aktif 

(Brotosisworo, 1979). Beberapa obat untuk antiinflamator dan antiedemik 

diketahui  mengandung saponin. Beberapa saponin digunakan sebagai antitusif 

dan ekspektoran pada obat tradisional (Wagle et al., 1999). 

 Beberapa saponin mampu berefek ke jantung dan digunakan lebih dari 

100 tahun untuk pengobatan penyakit jantung. Digitalis merupakan salah satu 

jenis saponin dari tanaman Foxglove. Digitalis mempengaruhi kontraksi otot 

jantung dan membuatnya bekerja lebih efisien pada orang yang sakit jantung. 

Digitalis merupakan saponin yang toksik pada dosis tinggi dan digunakan sebagai 

racun di Afrika dan Amerika Selatan (Davidson, 2004). Pada bidang pertanian, 

saponin digunakan untuk antifungal, dan anti-moluska (Kokpol et al., 1990).  

  Berbeda dengan saponin steroida, saponin triterpenoid jarang terdapat 

pada monokotil. Saponin triterpenoid banyak terdapat pada tumbuhan dikotil, 

diantaranya  dalam familia Caryophyllaceae, Sapindaceae, Cucurbitaceae, 

Umbelliferae, Compositae (Asteraceae) dll. Kebanyakan saponin triterpenoida 

adalah pentasiklis dan sapogenin menempel pada rantai gula atau asam uronat, 

atau keduanya (Brotosisworo, 1979). 
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Gambar 3. Struktur saponin triterpenoid (Hopkins, 1995). 

 

4. Pertumbuhan 

Pertumbuhan didefinisikan sebagai kenaikan dalam bahan tanaman adalah 

proses total yang mengubah bahan-bahan mentah tersebut secara kimia dan 

menambahkannya pada tanaman (Goldsworthy dan Fisher, 1992). Sitompul dan 

Guritno (1995) menyatakan pertumbuhan adalah proses dalam kehidupan tanaman 

yang mengakibatkan perubahan ukuran tanaman semakin besar dan menentukan 

hasil tanaman.  

Tiga peristiwa yang merupakan bagian proses pertumbuhan dan 

perkembangan, ialah (1) pembelahan sel yaitu satu sel dewasa membelah menjadi 

dua sel yang terpisah, (2) pembesaran sel yaitu salah satu atau kedua sel anak 

membesar volumenya, (3) diferensiasi sel yaitu sel yang sudah mencapai volume 

akhirnya menjadi terspesialisasi. Pembelahan sel tidak menyebabkan pertambahan 

ukuran, namun produk pembelahan sel itulah yang tumbuh dan menyebabkan 

pertumbuhan (Salisbury dan Ross, 1995). Pertumbuhan ukuran tubuh tanaman 

secara keseluruhan merupakan hasil dari pertambahan ukuran bagian-bagian sel 

yang dihasilkan oleh pertambahan sel (Sitompul dan Guritno, 1995).  
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Pertumbuhan berarti pertambahan dalam volume, bobot, dan jumlah sel. 

Semua ciri pertumbuhan dapat diukur, ada dua pengukuran yang lazim digunakan 

untuk mengukur pertumbuhan yaitu volume dan massa. Pertambahan volume  

(ukuran) sering ditentukan dengan cara mengukur perbesaran yaitu: tinggi batang,  

luas daun, dan panjang akar. Tinggi tanaman merupakan ukuran tanaman yang 

sering diamati baik sebagai indikator pertumbuhan maupun sebagai parameter 

yang digunakan untuk mengukur pengaruh lingkungan atau perlakuan yang 

diterapkan. Ini didasarkan atas kenyataan bahwa tinggi tanaman merupakan 

parameter yang sensitif terhadap pengaruh lingkungan. Daun juga merupakan 

parameter yang bisa diamati karena daun juga sensitif terhadap perubahan 

lingkungan. Peranan akar sama pentingnya dengan tajuk karena menyediakan hara 

dan air yang diperlukan tumbuhan, tumbuhan yang berada dalam kekurangan air 

akan membentuk akar lebih banyak (Salisbury dan Ross, 1995; Sitompul dan 

Guritno, 1995). 

Pertambahan massa sering ditentukan dengan memanen seluruh tanaman 

atau bagian tanaman yang diinginkan kemudian ditimbang, ini disebut sebagai 

massa segar. Kandungan air yang beragam maka orang lebih tertarik dengan 

mengukur berat kering tanaman, ini disebut massa kering. Massa kering lazim 

diperoleh dengan mengeringkan bahan tumbuhan selama 24 hingga 48 jam pada 

suhu 70o sampai 80oC (Salisbury dan Ross, 1995). 
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B. Kerangka Pemikiran 

Air merupakan kebutuhan esensial bagi tanaman. Jika suatu tanaman 

kekurangan atau kelebihan air akan menunjukkan proses fisiologis dan biokimia 

yang berbeda, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan kandungan senyawa 

kimia didalamnya. Gynura segetum merupakan tanaman berkhasiat obat yang 

mengandung saponin. Pemberian cekaman air akan mengganggu translokasi hara, 

fotosintesis dan respirasi, zat pengatur tumbuh, pertumbuhan dan perkembangan, 

dan kandungan metabolit sekunder (saponin) pada tanaman sebagai bentuk 

pertahanan tanaman terhadap stres lingkungan. Parameter yang diamati adalah 

tinggi batang, luas daun, panjang akar, berat kering tanaman, berat basah tanaman, 

berat umbi, jumlah bunga, indeks stomata daun, jumlah trikoma dan kandungan 

saponin daun.  

Bagan alir kerangka pemikiran adalah sebagai berikut: 
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Mempengaruhi: 

translokasi hara, 

fotosintesis dan respirasi, 

zat pengatur tumbuh, 

pertumbuhan dan perkembangan, 

metabolisme sekunder.  

 

 

 

 

 

 

 

Variasi ketersediaan air 

 

Gynura segetum 
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     Pertumbuhan              Anatomi      Kandungan saponin 

       

 

             Indeks stomata                  Jumlah trikoma 

 

           Tinggi tanaman                      Jumlah daun       

 Luas daun      Berat basah               Berat kering         Berat umbi     Jumlah bunga 

 

Gambar 4. Alur Kerangka Pemikiran. 

 

 

Air: 

merupakan 80-90% bagian dari jaringan, 

 sebagai pelarut, 

sebagai pereaksi proses dalam sel, 

menjaga turgiditas sel 
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C. Hipotesis 

1. Pemberian air yang semakin menurun akan menghambat pertumbuhan 

tanaman Gynura segetum. 

2. Pemberian air yang semakin menurun akan meningkatkan kadar saponin daun 

Gynura segetum. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2005 sampai dengan 

bulan Januari 2006. Tempat penelitian dilaksanakan di Sub Laboratorium Rumah 

Kaca Laboratorium Pusat MIPA UNS. Analisis kandungan saponin dilakukan di 

Sub Laboratorium Lingkungan Laboratorium Pusat MIPA UNS Surakarta. 

 

B. Bahan dan Alat 

1. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: tanaman Gynura 

segetum (Daun Dewa), air ledeng, media tanah, pupuk kompos, pasir, aquades, 

etanol 70%, saponin standard. 

2. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: polibag, timbangan, 

cangkul, sekop, ember, pisau, silet, gunting, sprayer, penggaris, alat tulis, kertas 

label, gelas ukur, bunsen, tripod, tabung reaksi, gelas beker, mortal, pipet tetes, 

corong, kertas filter Whatman no. 42, seperangkat alat spektrofotometer UV, 

mikroskop. 

C. Cara Kerja 

1. Rancangan percobaan 

Percobaan dilakukan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), 

pola faktorial dengan faktor tunggal berupa konsentrasi pemberian air yang 
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berbeda dalam lima taraf, masing-masing dengan lima ulangan sebagai 

berikut: 

a. A0 = 100% Kapasitas Lapang (KL) 

b. A1 =   80% KL 

c. A2 =   60% KL 

d. A3 =   40% KL 

e. A4 =    20% KL 

2. Persiapan media 

Media yang digunakan untuk pembibitan dan penanaman adalah 

campuran tanah : pasir : pupuk kompos = 3 : 1 : 1. Campuran ini dimasukkan 

dalam polibag berbentuk silinder berukuran 30 X 25 cm. 

3. Menentukan kapasitas lapang 

a. Media dimasukkan dalam polibag, ditimbang masing-masing + 2,5 kg, 

kemudian disiram air hingga jenuh. 

b. Kapasitas lapang dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Kapasitas lapang : (berat tanah + polibag + air) – (berat tanah + polibag) 

(Patoni, 2000 dalam Irawati, 2003) 

4. Persiapan pembibitan 

Umbi dicuci bersih kemudian dipotong kecil-kecil berukuran 1,5-2 cm 

dan ditanam pada media. Sekitar 4-5 hari akan muncul tunas dan dibiarkan 

sampai kurang lebih 15-20 hari. Bibit siap tanam jika telah mempunyai 4-6 

lembar daun. 

 

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



31 

 

5. Penanaman dan Perlakuan 

Setelah bibit tanaman mempunyai 4-6 lembar daun maka tanaman 

dipindahkan pada media penanaman dan diadaptasikan selama satu minggu. 

Tanaman disiram air sesuai dengan perlakuan setiap 2 hari sekali sampai 

berumur 2 bulan. 

6. Pemupukan 

Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik seperti pupuk kompos. 

Pemupukan dilakukan pada awal penanaman yang dicampurkan dengan media 

tanah. 

7. Variabel penelitian 

Pada penelitian ini variabel yang diukur meliputi: 

a. Tinggi tanaman 

Tinggi tanaman diukur dari pangkal batang hingga bagian tanaman 

tertinggi. Pengukuran dilakukan setiap satu minggu sekali sampai tanaman 

berumur 2 bulan. 

b. Jumlah daun 

Jumlah daun diperoleh dengan menghitung semua daun yang ada 

pada tanaman. Penghitungan dilakukan tiap satu minggu sekali sampai 

tanaman berumur 2 bulan. 

c. Luas daun 

Luas daun dihitung dengan menggunakan alat elektronik yang 

dikenal dengan nama “Leaf Area Meter”.  

 (Sitompul dan Guritno, 1995) 
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d. Berat basah tanaman 

Berat basah tanaman ditimbang setelah tanaman berumur 2 bulan 

dengan timbangan analitik. 

e. Berat kering tanaman 

Tanaman yang telah dipanen dan diukur berat basahnya 

dimasukkan dalam kantong kertas kemudian dioven pada suhu 70oC 

sampai kering, lalu ditimbang dengan timbangan analitik. 

f. Indeks stomata 

Indeks stomata dihitung dengan membuat sayatan tipis daun 

Gynura segetum bagian atas kemudian diamati di bawah mikroskop yang 

dilengkapi dengan mikrometer. Indeks stomata dihitung dengan 

menghitung jumlah stomata per satuan luas pada mikrometer (mm2) 

kemudian dihitung dengan rumus: 

 

 

Ket,  IS : indeks stomata 

   E : jumlah sel epidermis 

   S : jumlah stomata 

(Stahl, 1985) 

 

g. Jumlah trikoma  

Jumlah trikoma dihitung dengan membuat sayatan tipis daun 

Gynura segetum bagian atas kemudian diamati di bawah mikroskop yang 

100×
+

=
SE

S
IS
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dilengkapi dengan mikrometer. Banyaknya trikoma dihitung per satuan 

luas pada mikrometer (mm2).  

h. Berat umbi  

Berat umbi ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik 

setelah tanaman berumur 2 bulan. 

i. Jumlah bunga 

Jumlah bunga diperoleh dengan menghitung semua bunga pada 

minggu ke-5. 

j. Analisis kandungan saponin daun 

Analisis kandungan saponin dilakukan setelah panen (tanaman 

berumur 2 bulan). Tahapan analisis kandungan saponin adalah sebagai 

berikut: 

1) Tahap ekstraksi 

Daun kering digerus dengan mortal sampai menjadi serbuk, 

kemudian 0,1 gram serbuk yang telah halus diekstraksi dengan 10 

ml ethanol 70% di atas penangas air dengan suhu 80o C selama 15 

menit. 

2) Tahap pembuatan kurva standard 

Dibuat larutan standar Saponin Merck dengan konsentrasi 2,5; 5,0; 

7,5; 10 ppm kemudian diukur arbsorbansinya dengan 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 

365 nm sehingga diperoleh kurva standar saponin. 

(Stahl, 1985) 
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3) Tahap penghitungan kadar saponin daun 

Hasil ekstraksi daun dihitung kadar saponinnya dengan 

menggunakan spektrofotometer UV-vis berdasarkan kurva 

standard saponin Merck. Kemudian kadar yang diperoleh 

dikonversikan ke dalam bentuk mg/g berat kering daun dengan 

rumus: 

daunsampelBerat

npengenceraVolumesampelSaponinKadar
S

×=  

Ket, S : kadar saponin  

(Hary dalam Suskendriyati, 2003) 

k. Parameter Lingkungan 

Pengukuran parameter lingkungan seperti intensitas cahaya, 

kelembaban udara, suhu udara dilakukan tiap satu minggu sekali. 

 

D. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis varian 

(ANAVA) untuk melihat pengaruh perlakuan. Kemudian dilanjutkan dengan uji 

Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf uji 5% untuk mengetahui beda 

nyata antar perlakuan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pertumbuhan Tanaman 

Pertumbuhan adalah proses dalam kehidupan tanaman yang 

mengakibatkan perubahan ukuran tanaman semakin besar dan menentukan hasil 

tanaman (Sitompul dan Guritno, 1995). Tiga peristiwa yang merupakan bagian 

proses pertumbuhan dan perkembangan, ialah (1) pembelahan sel, (2) pembesaran 

sel, dan (3) diferensiasi sel (Salisbury dan Ross, 1995). 

Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu 

faktor iklim dan faktor tanah. Faktor iklim dipengaruhi oleh suhu udara, 

kelembaban udara, dan intensitas cahaya. Faktor tanah dipengaruhi oleh 

ketersediaan air dan kandungan hara tanah. Pada penelitian ini, parameter 

lingkungan yang diperoleh adalah suhu udara rata-rata sebesar 39,45oC, 

kelembaban udara rata-rata 48,91%, dan intensitas cahaya sebesar 30272,94 lux.   

Variabel pertumbuhan pada penelitian ini meliputi: tinggi tanaman, jumlah 

daun, luas daun, berat basah tanaman, berat kering tanaman, jumlah bunga, berat 

umbi, indeks stomata, dan jumlah trikoma. 

1. Tinggi Tanaman 

Tinggi tanaman merupakan hal yang sangat sensitif terhadap ketersediaan 

air dalam tanah. Tinggi tanaman merupakan parameter yang sering diamati untuk 

mengukur pengaruh lingkungan (Sitompul dan Guritno, 1995). 

Hasil analisis data tinggi tanaman pada penelitian ini disajikan dalam tabel 

berikut ini: 
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Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman G. segetum (Lour.) Merr. selama 8 minggu pada 
pemberian air yang berbeda saat panen (cm). 

 
Tingkat pemberian air (%KL) Parameter  

100 80 60 40 20 
Tinggi 
tanaman(cm) 

19,100a 32,520b 39,700b 39,420b 17,980a 

a-b: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5%. 

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian air dengan volume yang 

berbeda berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

100 80 60 40 20

Perlakuan (%KL)

T
in

g
g

i 
T

an
am

an
 (

cm
)

 

Gambar 5. Grafik rata-rata tinggi tanaman G. segetum (Lour.) Merr. selama 8                  
minggu pada pemberian air yang berbeda saat panen. 

 
Rata-rata tinggi tanaman pada tiap perlakuan dapat dilihat pada gambar 5, 

dari gambar tersebut terlihat adanya perbedaan tinggi tanaman pada tiap 

perlakuan. Berdasarkan hasil penelitian, tinggi tanaman tertinggi adalah pada 

perlakuan 60% KL dan terendah pada perlakuan 20% KL. Ketersediaan air 80%-

40% KL pada daun dewa memberikan pertumbuhan yang optimal dibandingkan 

dengan kontrol, tetapi setelah diberi air dengan volume 20% KL rata-rata 
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pertumbuhan tajuk mengalami penurunan hampir mendekati tinggi tajuk 

perlakuan kontrol.  
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Gambar 6. Grafik rata-rata tinggi tanaman G. segetum (Lour.) Merr. tiap minggu 
selama 8 minggu pada pemberian air yang berbeda. 

 
Gambar 6 menunjukkan bahwa tinggi tanaman semakin meningkat dengan 

bertambahnya umur suatu tanaman. Dari analisis data juga diperoleh adanya 

pertumbuhan tajuk akan berpengaruh pada waktu lamanya kekurangan atau 

kelebihan air. Seiring dengan waktu, pemberian air pada tanaman dalam waktu 

tertentu berpengaruh pada tinggi tanaman. Jika kekurangan atau kelebihan air 

diberikan pada waktu yang lama maka pertumbuhan tajuk akan terhambat.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan A2 (60% KL) 

mengakibatkan penambahan tinggi yang paling besar, sedangkan perlakuan A4 

(20% KL) mengalami penambahan tinggi paling rendah. Penambahan tinggi 

sangat signifikan pada minggu ke I-VI, setelah itu pertumbuhan cenderung 
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melambat atau fase vegetatif mulai stasioner untuk perlakuan 80% KL, 60% KL, 

dan 40% KL. Pada perlakuan 100% KL dan 20% KL pertambahan tinggi relatif 

sama setiap minggu, tidak terjadi pertambahan yang signifikan.  

 Pertumbuhan tajuk pada perlakuan kontrol (100% KL) mempunyai tinggi 

yang lebih rendah dari perlakuan 80%-40% KL. Hal ini diduga erat kaitannya 

dengan adanya air di dalam tanah. Pada kondisi melimpah air, dapat terjadi 

adanya kelebihan air di dekat akar. Keadaan ini membuat tergantinya oksigen oleh 

air sehingga daerah di sekitar akar akan kekurangan oksigen (anoksia). Dalam 

keadaan anoksia, penyerapan dan transpor nutrien pada tanaman akan terhambat 

(Pezeshki, 1994) maka kegiatan metabolisme sel akan terganggu. Hal ini akan 

berakibat pada penurunan tinggi tajuk tanaman. Pada penelitian ini menunjukkan 

pula adanya pengalihan simpanan cadangan makanan. Cadangan makanan yang 

terbentuk tidak digunakan untuk pertumbuhan tetapi disimpan dalam bentuk umbi 

sehingga pertumbuhan tajuk kurang terbentuk. Akar pada tanaman ini mampu 

membentuk umbi dalam keadaan tanah yang jenuh dengan air.  

Pada kapasitas lapang mendekati kontrol, 80% KL pertumbuhan tinggi 

tanaman lebih tinggi dari kontrol walaupun tidak optimal. Hal ini berarti pada 

ketersediaan air tersebut tumbuhan mampu tumbuh dengan baik tetapi kebutuhan 

air masih melebihi kebutuhan optimal air dalam tanah sehingga tumbuhan G. 

segetum mengalami pertumbuhan tajuk tidak maksimal. Hal ini diduga berkaitan 

juga dengan  pembentukan umbi di akar tanaman. 

Pertambahan tinggi tajuk pada perlakuan 40% KL menunjukkan 

penambahan yang stabil dari tiap minggu, ini berarti ketersediaan air dalam tanah 
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seimbang sehingga aerasi tanah terjadi dengan baik dan hara terserap dengan baik 

oleh akar sejak awal pertumbuhan. Pemberian air pada volume 60% KL 

mengalami pertumbuhan yang signifikan pada minggu ke-3 dan stasioner pada 

minggu ke-6. Pada awal pertumbuhan kebutuhan air tidak begitu banyak tetapi 

semakin tumbuh maka kebutuhan air juga meningkat selama fase vegetatif. Pada 

awal minggu pertumbuhan tajuk sedikit lamban kemudian meningkat pada 

minggu-minggu berikutnya sehingga pada akhir perlakuan mempunyai tinggi 

yang tertinggi. Kisaran kadar air tanah yang optimal menurut Jumin (1992) adalah 

berada antara kapasitas lapang dan titik layu permanen (50%-70% air tersedia). 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian, dimana tinggi tanaman yang tertinggi ada 

pada 60%-40% KL yang kandungan airnya tersedia optimal. Ketersediaan air 60% 

KL dan 40% KL berada pada kandungan air yang cukup sehingga 

pertumbuhannya juga tinggi, di atas kontrol. Pada kondisi air tanah seimbang, 

hara dalam tanah akan tersedia karena tidak tercuci oleh air, tidak terjadi 

perubahan pH tanah yang menyebabkan kerusakan sistem akar sehingga dapat 

terserap dengan baik.  

Cekaman kekurangan air akan mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan sel sehingga tanaman yang terbentuk berukuran kecil (Islami dan 

Utomo, 1995). Pada penelitian ini juga menunjukkan adanya penghambatan 

pertumbuhan tajuk karena pemberian air yang kurang dari kapasitas lapang, yaitu 

20% KL sehingga tanaman mengalami kekurangan air. Hasil analisis data 

menunjukkan pertumbuhan tajuk pada perlakuan 20% KL mempunyai tinggi 

terendah. Hal ini merupakan tanggapan tanaman terhadap kekurangan air, 
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fotosintesis sangat sensitif terhadap kekurangan air yang merupakan bahan 

utamanya. Fotosintesis akan terhambat jika air dalam keadaan kurang, yaitu 

karena hambatan perbesaran sel sehingga luas permukaan fotosintesis berkurang 

(Islami dan Utomo, 1995) dan menutupnya stomata sebagai respon untuk 

mengurangi transpirasi dari daun sehingga CO2 yang juga bahan utama 

fotosintesis berkurang (Hinckley dan Braatne, 1994). Menurut Medrano et al. 

(2002) menyatakan bahwa penutupan stomata menyebakan penurunan 

fotosintesis. Selain itu, faktor non stomatal yang menyebabkan penurunan 

fotosintesis karena kekeringan air adalah berkurangnya konsentrasi RuBP dan 

aktivitas Rubisco pada daun. Aktivitas Rubisco mulai berkurang saat konduktansi 

stomata turun atau kandungan air relatif pada tanaman mulai berkurang (Flexas 

dan Medrano, 2002).  Penurunan fotosintesis akan menyebabkan fotosintat yang 

dihasilkan berkurang maka cadangan makanan yang digunakan untuk 

pertumbuhanpun berkurang sehingga tanaman mempunyai tinggi yang rendah. 

Menurut Mullet dan Whitsitt (1996) adanya penghambatan gen yang mengkode 

penyediaan auksin pada tanaman yang menderita cekaman air sehingga 

pertumbuhan tajuk terhambat. Pada penelitian terhadap tanaman Tapak Dara 

(Vinca rosea) menunjukkan adanya ketersediaan air yang kurang mengakibatkan 

tinggi tanaman rendah (Sukarman dkk., 2000). Pada tanaman kapas muda 

mempunyai tinggi tanaman yang rendah setelah mengalami kekurangan air (Pace 

et al., 1999).      
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2. Jumlah Daun 

Daun merupakan organ yang sering diamati pada tumbuhan sebagai 

parameter pertumbuhan, tempat zat makanan bagi tumbuhan tersebut diolah pada 

sebagian besar tumbuhan, walaupun ada sebagian tumbuhan yang mampu 

berfotosintesis selain di daun. Banyaknya daun akan berpengaruh pada hasil 

fotosintat yang akan diedarkan ke seluruh bagian tanaman karena berkaitan 

dengan intersepsi cahaya yang diterima oleh daun (Islami dan Utomo, 1995). 

Hasil analisis data jumlah daun pada penelitian ini disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 2. Rata-rata jumlah daun G. segetum (Lour.) Merr. selama 8 minggu pada 
pemberian air yang berbeda saat panen. 

 
Tingkat Pemberian Air (%KL) Parameter  

100 80 60 40 20 
Jumlah 
Daun 

57,80b 56,00b 59,80b 57,00b 27,60a 

a-b: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5%. 

Tabel 2 menunjukkan adanya pemberian air yang berbeda berpengaruh 

nyata terhadap jumlah daun. Pada perlakuan 80% KL sampai 40% KL 

memperlihatkan jumlah daun yang tidak beda nyata terhadap kontrol, sedangkan 

pada perlakuan 20% KL mempunyai daun yang beda nyata terhadap perlakuan 

kontrol. 
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Gambar 7. Grafik rata-rata jumlah daun G. segetum (Lour.) Merr. selama 8 
minggu pada pemberian air yang berbeda saat panen. 

 
 Dari gambar 7 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata jumlah daun 

pada tiap perlakuan.  Jumlah daun yang tertinggi berada pada perlakuan 60% KL 

dan terendah pada perlakuan 20% KL. Rata-rata jumlah daun pada kontrol, 

perlakuan 80% KL, 60% KL, dan 40% KL memperlihatkan jumlah yang hampir 

sama. Pada perlakuan 80% KL sampai 40% KL mempunyai jumlah daun yang 

lebih besar dari kontrol, ini menunjukkan pertumbuhan daun yang optimal pada 

kapasitas tersebut. Ketersediaan air 20% KL, pembentukan daun di bawah 

kontrol, hal ini berarti tanaman telah mengalami kekurangan air.  
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Gambar 8. Grafik rata-rata jumlah daun G. segetum (Lour.) Merr. selama 8   
minggu pada pemberian air yang berbeda. 

 
Gambar 8 menunjukkan penambahan jumlah daun pada tiap perlakuan. 

Hasil penelitian memperlihatkan jumlah daun akan semakin meningkat selama 

pertumbuhan tanaman sampai akhir perlakuan. Jumlah daun pada akhir perlakuan 

menunjukkan jumlah yang hampir sama atau tidak beda nyata antara kontrol 

sampai perlakuan 40% KL. Hal ini berarti pada perlakuan tersebut pertumbuhan 

banyaknya daun akan optimal bila ketersediaan air terpenuhi. Kekurangan air 

akan mengakibatkan penurunan jumlah daun, yaitu pada perlakuan 20% KL pada 

penelitian ini. 

Pada penelitian ini, walaupun pada akhir perlakuan mempunyai jumlah 

daun yang sama pada kontrol sampai 40% KL tetapi dari gambar 8 dapat dilihat 

kecepatan pertumbuhan pembentukan daun berbeda pada tiap perlakuannya. 

Untuk perlakuan 40% KL mempunyai jumlah daun yang relatif  tinggi pada tiap 
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minggu. Minggu ke-2 pada 40% KL ini mempunyai pertumbuhan jumlah daun 

yang lebih tinggi dari perlakuan lainnya. Pada kondisi ini berarti tanaman tumbuh 

secara optimal dalam pembentukan daun. Setelah itu jumlah daun yang terbentuk 

terus mengalami kenaikan sehingga pada saat panen mempunyai jumlah daun 

yang hampir sama dengan perlakuan kontrol. Hal ini diduga pada awal minggu 

tanaman air yang tersedia cukup untuk pertumbuhan sehingga tumbuh secara 

optimal. Pada akhir minggu menjelang panen, kebutuhan air  tanaman meningkat 

sedangkan jumlah air yang ada tetap sehingga pembentukan daun terjadi secara 

lambat. Akhirnya pada saat panen mempunyai jumlah daun mendekati kontrol.  

Ketersediaan air pada perlakuan kontrol sampai 60% KL dan 20% KL 

mempunyai kenaikan jumlah daun yang sama pada minggu ke-4 setelah itu 

tanaman mempunyai respon yang berbeda berdasarkan ketersediaan air yang ada 

dalam tanah. Pada perlakuan 80% KL dan 60% KL mempunyai pertumbuhan 

yang sama dengan kontrol, yaitu pada minggu ke-5 mengalami peningkatan 

jumlah daun yang cukup signifikan sampai akhir perlakuan. Untuk perlakuan 80% 

dan 60%Kl, air yang tersedia masih mendekati kontrol sehingga pertumbuhan 

daun masih mendekati kontrol, sehingga di akhir perlakuanpun jumlah daun yang 

terbentuk hampir sama dengan kontrol meskipun lebih tinggi.  

Di akhir perlakuan, pada perlakuan 20% KL mengalami penambahan daun 

yang kurang optimal sehingga daun yang terbentuk paling rendah. Hal ini 

dikarenakan kurangnya ketersediaan air dalam tanah akan membuat tanaman 

kekurangan air sehingga mengganggu metabolisme dalam tanaman tersebut. 

Kekurangan air yang kurang akan mengakibatkan perbanyakan dan perbesaran sel 
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terhambat, hal ini berkaitan dengan pengaruh tekanan turgor sel. Selain itu, 

kekurangan air akan mengakibatkan metabolisme sel terganggu termasuk proses 

fotosintesis. Fotosintesis akan terhambat jika air yang merupakan bahan utama 

dalam jumlah sedikit sehingga hasil dari fotosintesis juga akan berkurang. 

Penurunan fotosintesis ini disebabkan oleh penutupan stomata sehingga fiksasi 

CO2 terhambat. Berkurangnya fotosintesis juga diakibatkan oleh terhambatnya 

regenerasi RuBP dan aktivitas enzim Rubisco (Lawlor, 2002). Fotosintat yang 

dihasilkan akan terhambat pula dalam peredarannya ke seluruh bagian tanaman 

(Harjadi dan Yahya, 1988). Sukarman dkk. (2000) menyatakan bahwa tanaman 

Tapak Dara (Vinca rosea) menunjukkan jumlah daun yang paling rendah atau 

sedikit pada ketersediaan air yang kurang. 

 

3. Luas Daun 

Daun merupakan salah satu parameter pertumbuhan yang bisa diamati 

karena perubahan lingkungan. Perkembangan daun sangat sensitif terhadap 

perubahan lingkungan. Pertumbuhan daun sangat erat kaitannya dengan 

ketersediaan air dalam lingkungannya. Berikut ini tabel rata-rata luas daun G. 

segetum setelah pemberian air yang berbeda pada saat panen. 

Tabel 3. Rata-rata luas daun G. segetum (Lour.) Merr. selama 8 minggu pada 
pemberian air yang berbeda saat panen (cm2). 

 
Tingkat Pemberian Air (%KL) Parameter 

100 80 60 40 20 
Luas 

Daun(cm2) 
817,7760b 1360,4780c 1376,4120c 1056,6980bc 450,6200a 

a-c: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5%. 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa pemberian air yang berbeda berpengaruh 

nyata terhadap luas daun. Luas  daun pada kontrol dengan tingkat pemberian air 

yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata. Pada perlakuan 40% KL, 

perbedaan luas daun masih mendekati kontrol, sedangkan untuk perlakuan 80% 

dan 60% KL sangat berbeda nyata dengan kontrol, begitu pula pada perlakuan 

20% KL mempunyai luas daun berbeda nyata di bawah luas daun perlakuan 

kontrol. 
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Gambar 9. Grafik rata-rata luas daun G. segetum (Lour.) Merr. selama 8 minggu 
pada pemberian air yang berbeda saat panen. 

 
Gambar 9 menunjukkan adanya perbedaan luas daun setelah perlakuan 

pemberian air yang berbeda selama 8 minggu. Luas daun tertinggi berada pada 

perlakuan 60% KL dan terendah pada perlakuan 20% KL. Kelebihan ataupun 

kekurangan air sangat berpengaruh pada luas daun. Pada perlakuan kontrol, air 

yang tersedia dalam tanah melimpah tetapi luas daun yang terbentuk tidak 

optimal. Begitu pula pada perlakuan 20% KL, luas daun yang terbentuk paling 

rendah dari semua perlakuan. 
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Penambahan luas daun menurut penelitian ini tidak semua berbanding 

lurus dengan jumlah daun yang terbentuk pada saat panen. Kontrol, merupakan 

perlakuan dengan ketersediaan air yang cukup yaitu 100% KL tetapi dalam 

pembentukan luas daun tidak terbentuk secara optimal atau dibawah perlakuan 

80%-40% KL. Hal ini diduga pada ketersediaan air yang melimpah, di daerah 

akar dalam keadaan basah sehingga penyerapan hara terganggu. Pada tanah yang 

basah, daerah sekitar akar terjadi kelebihan air sehingga O2 dalam tanah 

tergantikan oleh air (Pezeshki. 1994).  Jika akar kekurangan O2 (anoksia) maka 

pertumbuhan akar terganggu, ini akan menghambat penyerapan hara oleh akar 

yang berdampak pada penghambatan pertumbuhan. Selain itu, pada tanah yang 

banyak air sebagian hara akan banyak yang tercuci sehingga ketersediaan hara 

dalam tanah menjadi rendah (Basyir-Cyio, 2003). Menurut Chen et al. (2002) 

keadaan anoksia menyebabkan penurunan pertumbuhan dan perkembangan daun. 

Hal ini berarti pada perlakuan tersebut tanaman mampu mengadakan pertumbuhan 

daun tetapi luas daun kurang optimal, jumlah daun yang banyak tidak diikuti 

dengan luas daun   

Pertumbuhan luas daun terjadi optimal pada perlakuan 80% KL dan 60% 

KL. Luas daun yang terbentuk antara kedua perlakuan tersebut tidak berbeda 

nyata, ini berarti pertumbuhan luas daun akan maksimal jika air dalam tanah pada 

kapasitas 80%-60% KL. Volume air 40% KL juga mempunyai luas daun lebih 

tinggi dari kontrol tetapi kurang optimal. Pada pemberian air dengan volume 

80%-40% KL, keadaan air dalam tanah berimbang antara udara dan air sehingga 

hara yang ada cukup dan penyerapan hara juga terjadi dengan baik oleh akar.  
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Penambahan luas daun pada perlakuan 80% sampai 40% KL berbanding 

lurus dengan jumlah daun yang terbentuk pada saat panen. Jumlah daun yang 

tertinggi saat panen berada pada perlakuan 60% KL dan luas daun tertinggi juga  

terbentuk pada perlakuan 60% KL. Ini menunjukkan ketersediaan air pada 60% 

KL pertumbuhan daun baik jumlah maupun luas daun optimal. Pemberian air 80% 

KL juga sebanding antara jumlah daun dengan luas daun, begitu pula pada 

perlakuan 40% KL jumlah daun sebanding dengan luas daun yang terbentuk.  

Pada pemberian air 20% KL, jumlah daun yang terbentuk dengan luas 

daun sangat rendah. Hal ini sebagai akibat adanya kekurangan air pada perlakuan 

20% KL. Volume pemberian air 20% KL berada di bawah kebutuhan air bagi 

tanaman sehingga tanaman mengalami penghambatan pertumbuhan. Menurut 

Islami dan Utomo (1995) cekaman air akan menyebabkan adanya hambatan 

pembesaran sel, daun tanaman yang mengalami cekaman kekurangan air 

mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan daun tanaman yang 

tumbuh normal. Casper et al. (2001) juga menyatakan kekeringan air dapat 

mengakibatkan luas daun yang terbentuk lebih kecil. Penelitian tanaman Glycine 

max menunjukkan bahwa cekaman kekeringan mengakibatkan pengurangan luas 

daun (Purwanto, 2003). Pada penelitian tanaman bunga matahari (sunflower) 

menunjukkan tingginya kandungan ABA dalam daun yang menyebabkan 

berkurangnya luas daun pada kondisi kekurangan air (Unyanyar et al., 2004). 

Pada tanaman sugar beet juga menunjukkan luas daun berkurang 14,1% setelah 

mengalami cekaman air ringan dan berkurang 66,6% pada cekaman air sedang 

(Mohammadian et al., 2004).   
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4. Berat Basah Tanaman 

Biomassa (berat) tanaman merupakan parameter pertumbuhan yang relatif 

mudah diukur dan merupakan integrasi dari hampir semua peristiwa yang dialami 

tanaman (Sitompul dan Guritno, 1995). Komponen utama dalam tubuh tanaman 

adalah air, yang merupakan 70-90% dari berat segar tanaman (Fitter dan Hay, 

1998). Pengaruh kekurangan air berhubungan dengan turgor sel dan potensial air 

tanaman yang berpengaruh pada ukuran tanaman, akhirnya akan mempengaruhi 

pula berat tanaman. 

Berikut hasil analisis data rata-rata berat basah tanaman pada pemberian 

air yang berbeda setelah 8 minggu disajikan dalam tabel di bawah ini: 

 Tabel 4. Rata-rata berat basah tanaman G. segetum (Lour.) Merr. selama 8 
minggu pada pemberian air yang berbeda saat panen (gram). 

 
  Tingkat Pemberian Air (%KL)  Parameter 

100 80 60 40 20 
Berat 

Basah (g) 
140,5498b 192,0152b 145, 6510b 153,2518b 48,1840a 

a-b: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5%. 

Tabel 4 menunjukkan bahwa pemberian air yang berbeda berpengaruh 

nyata terhadap berat basah tanaman. Tanaman dengan pemberian air yang kurang 

mengalami pembentukan biomassa yang rendah, sehingga mempunyai berat basah 

yang beda nyata terhadap kontrol dan perlakuan yang mempunyai ketersediaan air 

yang cukup. Untuk perlakuan 80%-40% KL mempunyai berat basah yang hampir 

sama atau mendekati berat basah kontrol.  
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Gambar 10. Grafik rata-rata berat basah tanaman G. segetum (Lour.) Merr. selama 
8 minggu pada pemberian air yang berbeda saat panen. 

 
Hasil penelitian yang ditunjukkan pada gambar 10 memperlihatkan bahwa 

berat basah tertinggi berada pada perlakuan 80% KL, sedangkan terendah pada 

perlakuan 20% KL. Berat basah merupakan parameter tanaman yang biasa diukur 

untuk mengetahui berat segar suatu tanaman, berat ini bergantung pada 

kandungan air dalam tanaman itu ketika dipanen. Ketika tanaman sudah dipanen 

harus sesegar mungkin ditimbang agar kehilangan air tidak terlalu besar. 

Berat basah optimal dari hasil penelitian ini ditunjukkan pada perlakuan 

80% KL. Ini berarti pada ketersediaan air tersebut pertumbuhan sel sangat optimal 

karena turgor sel dan potensial air berada pada keadaan normal. Turgor sel sangat 

berpengaruh dalam menentukan ukuran tanaman (Harjadi dan Yahya, 1988). Pada 

perlakuan 60% dan 40% KL, berat basah tanaman juga tinggi mendekati 80% KL 

tetapi masih di atas kontrol. Hal ini menunjukkan pada perlakuan tersebut 

tanaman juga tumbuh dengan optimal sehingga berat basah juga tinggi. 

Pada perlakuan kontrol, berat basah lebih rendah dari pemberian air 

dengan volume 80%-40% KL bagi tanaman. Rendahnya berat basah ini berkaitan 
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dengan fungsi metabolisme dalam tanaman yang terganggu karena diduga 

kelebihan air di daerah akar. Kozlowski (1997) menyatakan kelebihan air akan 

menghambat fotosintesis dan transpor karbohidrat sehingga fotosintat yang 

terbentuk juga rendah. Hal ini berkaitan dengan pembentukan organ tanaman.  

Pada perlakuan kontrol pertumbuhan jumlah daun, luas daun,dan tinggi tanaman 

mengalami hambatan sehingga ini berdampak pada berat basah tanaman yang 

rendah. Selain itu, pada kontrol terjadi pembentukan umbi pada akar. Dari hasil 

penelitian menunjukkan berat umbi dari kontrol adalah yang tertinggi, hal ini 

menjadikan pertumbuhan tanaman di atas tanah tidak optimal tetapi cadangan 

makanan digunakan dalam pertumbuhan di bawah tanah, yaitu pembentukan 

umbi. 

Kekurangan air akan berdampak nyata pada ukuran tanaman. Kekurangan 

air akan menghambat pertumbuhan dan perbesaran sel, hal ini berdampak pada 

jumlah sel yang terbentuk sedikit. Hasil penelitian ini juga menunjukkan pada 

perlakuan 20% KL  mempunyai berat basah yang terendah dari semua perlakuan. 

Hal ini juga dapat dilihat pada pertumbuhan tanaman yang terhambat sehingga 

berat basah tanaman menjadi rendah. Pertumbuhan yang kurang pada kondisi 

kekurangan air disebabkan oleh penurunan metabolisme tanaman, yaitu proses 

fotosintesis. Penelitian pada tanaman kapas menunjukkan penutupan stomata pada 

kondisi kekurangan air sehingga menurunkan fotosintesis (Nepomuceno et al., 

1998). Fotosintesis yang berkurang akan menurunkan fotosintat sehingga 

cadangan makanan yang disimpan berkurang atau tidak ada yang disimpan. Hal 

ini akan mengakibatkan bobot tanaman berkurang atau rendah. 
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5. Berat Kering Tanaman 

Tanaman G. segetum merupakan tanaman herbaceus, 70-90% adalah air. 

Setelah dipanen, tanaman dikeringkan untuk memperoleh berat kering suatu 

tanaman. Pengeringan dimaksudkan untuk menghilangkan air dan menghentikan 

metabolisme. Berat kering merupakan parameter yang sering digunakan karena 

dapat menggambarkan hasil metabolisme dalam tubuh tanaman tanpa pengaruh 

besarnya air dalam sel. Hasil analisis data rata-rata berat kering tanaman pada 

penelitian ini disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 5. Rata-rata berat kering tanaman G. segetum (Lour.) Merr. selama 8 
minggu pada pemberian air yang berbeda saat panen (gram). 

 
Tingkat Pemberian Air (%KL)   Parameter  

100 80 60 40 20 
Berat 

Kering(g) 
8,5690b 12,6908c 11,4448bc 10,0962bc 2,8134a 

a-c: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5%. 

Pemberian air yang berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap berat 

kering tanaman, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5. Ketersediaan air yang 

cukup dalam tanah menunjukkan metabolisme yang normal, yaitu ditunjukkan 

dengan berat kering tanaman pada perlakuan 80%-40% KL lebih tinggi dari 

kontrol. Tetapi pada ketersediaan air yang kurang yaitu 20% KL mengakibatkan 

berat kering tanaman beda nyata dengan kontrol.  
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Gambar 11. Grafik rata-rata berat kering tanaman G. segetum (Lour.) Merr.   
selama 8 minggu pada pemberian air yang berbeda saat panen. 

 
Gambar 11 menunjukkan berat kering tanaman tertinggi berada pada 

perlakuan 80% KL, sedangkan terendah pada perlakuan 20% KL. Berat kering 

yang optimal berada pada perlakuan 80% KL, hal ini sebanding dengan berat 

basah tanaman. Pada perlakuan ini dapat dilihat sel mengalami pertumbuhan yang 

maksimal. Walaupun jumlah daun dan tinggi tanaman tidak tumbuh paling tinggi 

tetapi luas daun yang terjadi mendekati luas tertinggi pada semua perlakuan. Hal 

ini berarti metabolisme, yaitu fotosintesis terjadi secara maksimal sehingga 

tanaman mempunyai mempunyai sel yang lebih padat sehingga berat kering 

tanaman paling tinggi.  

Berat kering pada kontrol menunjukkan berada di bawah pemberian air 

pada perlakuan 80-40% KL. Hal ini berbanding lurus dengan berat basah 

tanaman. Pada kontrol pertumbuhan tanaman tidak terjadi secara optimal karena 

diduga mengalami kelebihan air pada daerah akar. Pada penelitian tanaman 

Lepidium latifolium mengalami penurunan biomassa setelah mengalami kelebihan 

air (Chen et al., 2002). Selain itu, cadangan makanan yang dihasilkan dari 
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fotosintesis pada kontrol dialokasikan bukan untuk pertumbuhan tanaman yang 

optimal tetapi dialokasikan ke bagian umbi sehingga umbi yang terbentuk 

mempunyai berat yang paling tinggi. 

  Pemberian air pada 40% KL mengalami kehilangan air yang lebih besar 

dari perlakuan 60% KL sehingga berat kering yang dihasilkan lebih rendah 

padahal berat basah 40% KL lebih besar. Hal ini berarti kepadatan sel perlakuan 

60% KL lebih padat daripada 40% KL, sedangkan perlakuan 40% KL air yang 

terkandung lebih tinggi. Hal ini berakibat berat sel setelah pengeringan pada 

perlakuan 60% KL lebih tinggi. Berat kering pada kekeringan air 20% KL 

mempunyai berat yang terendah. Hal ini sesuai dengan berat basah yang 

dihasilkan rendah sehingga berat kering juga rendah. Kekurangan air akan 

mempengaruhi pertumbuhan sel karena adanya gangguan metabolisme sel. 

Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan organ terhambat sehingga berat kering 

yang terbentuk rendah. Metabolisme, yaitu fotosintesis akan menurun akibat 

kekurangan air. Pada tanaman Alnus firma mengalami penutupan stomata pada 

kondisi tersebut yang menyebabkan berkurangnya transpirasi dan CO2 sehingga 

fotosintesis berkurang (Liang dan Maruyama, 1995). Berkurangnya fotosintesis 

juga disebabkan karena berkurangnya aktivitas Rubisco (Craft-Brandner dan 

Salucci (2000) dalam Griffith dan Parry, 2002).  Jadi semakin kecil ketersediaan 

air bagi tanaman maka semakin rendah berat kering suatu tanaman.  

 

 

 

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



55 

 

6. Berat Umbi 

Tanaman G. segetum merupakan tanaman berumbi. Pada pemberian air 

yang berbeda, respon tanaman G. segetum ini berbeda pula dalam pembentukan 

umbinya. Berikut ini tabel hasil penelitian yang menunjukkan respon tanaman 

pada pemberian air berbeda pada pembentukan umbi selama 8 minggu. 

Tabel 6. Pembentukan umbi G. segetum (Lour.) Merr. pada pemberian air yang 
berbeda saat panen. 

 
Perlakuan  Pembentukan Umbi Rata-rata Berat 

Basah Umbi (g) 
Rata-rata Berat 

Kering Umbi (g) 
100% KL Semua ulangan 

membentuk umbi 
17,0730 3,9136 

80% KL 4 dari 5 ulangan 
membentuk umbi   

9,8176 2,4376 

60% KL 3 dari 5 ulangan 
membentuk umbi 

0,7730 0,1570 

40% KL Tidak terbentuk umbi 0 0 
20% KL Tidak terbentuk umbi 0 0 

 

Dari tabel 6 menunjukkan bahwa ketersediaan air yang cukup dalam tanah 

pada tanaman G. segetum akan mempengaruhi pembentukan umbi. Dari hasil 

penelitian ini diperoleh bahwa pembentukan umbi pada perlakuan kontrol 

menghasilkan berat basah maupun berat kering umbi yang terbesar. Dari semua 

ulangan pada kontrol, semua tanamannya (100%) membentuk umbi. 

Terbentuknya umbi pada perlakuan kontrol berbanding terbalik dengan 

pertumbuhan tanaman di atas tanah. Perlakuan kontrol mempunyai pertumbuhan 

tinggi, luas daun, dan berat basah serta berat kering yang kurang optimal 

walaupun ketersediaan air penuh tetapi pertumbuhan di dalam tanah, yaitu 

pembentukan umbi mengalami pertumbuhan yang baik. Kondisi ini menunjukkan 
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ketersediaan air yang melimpah pada tanaman G. segetum akan menghasilkan 

pertumbuhan umbi yang baik. 

Pada perlakuan 80% KL juga membentuk umbi tetapi lebih rendah dari 

kontrol, empat ulangan dari kelima ulangan membentuk umbi dan hanya satu 

yang tidak membentuk umbi. Hasil penelitian ini menunjukkan pula pada 

perlakuan 60% KL, pembentukan umbi terbentuk tiga dari kelima ulangan. 

Pertumbuhan di atas tanah pada perlakuan 80% dan 60% KL tumbuh dengan 

optimal, dan berbanding terbalik dengan pembentukan umbi. Pertumbuhan umbi 

dalam tanah mempunyai berat basah maupun berat kering yang lebih rendah dari 

kontrol karena pertumbuhan optimal terjadi pada pertumbuhan di atas tanah. 

Semakin rendah ketersediaan air dalam tanah maka pembentukan umbi juga 

rendah pada tanaman G. segetum. 

Pemberian air pada volume 40% KL dari hasil penelitian ini tidak 

membentuk umbi pada akarnya. Pertumbuhan di atas tanah terjadi dengan baik 

pada pemberian air ini tetapi pertumbuhan di dalam tanah, yaitu pembentukan 

umbi tidak terjadi. Hal ini berarti air dalam tanah yang tersedia digunakan optimal 

untuk pertumbuhan di atas tanah, sedangkan dalam tanah air yang tersedia kurang 

mencukupi dalam pembentukan umbi. Untuk pemberian air 20% KL, di akar juga 

tidak terbentuk umbi. Pada kondisi tersebut dapat dikatakan tanaman berada pada  

kondisi kekurangan air. Jika suatu tanaman mengalami kekurangan air maka 

metabolisme tanaman akan terganggu sehingga pertumbuhan baik di atas maupun 

di bawah tanah terganggu, umbi tidak terbentuk. Dari hasil penelitian yang 

diperoleh berarti ketersediaan air dalam tanah sangat mempengaruhi pembentukan 
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umbi, yaitu semakin rendah ketersediaan air dalam tanah maka pembentukan 

umbi akan terhambat. 

Menurut Lenssen et al. (2000) kelebihan air akan menyebabkan biomassa 

dialokasikan pada daerah akar untuk membentuk akar tambahan pada tanaman 

Epilobium hirsutum. Setelah tanaman mengalami kelebihan air, berat kering umbi 

menjadi lebih rendah dibanding bila tanaman mengalami kekeringan. Pada 

penelitian ini tidak menunjukkan hal yang sama, yaitu semakin tinggi ketersediaan 

air atau mendekati kontrol, tanaman mengadakan pembentukan umbi yang 

optimal bukan akar tambahan.  

 

7. Jumlah Bunga 

Bunga merupakan organ reproduktif tumbuhan yang merupakan titik 

kulminasi dari siklus hidup Angiospermae. Pembungaan merupakan peristiwa 

morfologi yang tidak terjadi secara tunggal tetapi ada pergantian suatu susunan 

struktur terspesialisasi yang menakjubkan, dalam bentuk yang berbeda dengan 

tubuh vegetatifnya (Harjadi dan Yahya, 1988). Berikut ini hasil analisis data 

jumlah bunga yang disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 7. Rata-rata jumlah bunga G. segetum (Lour.) Merr. pada pemberian air 
yang berbeda. 

 
Tingkat Pemberian Air (%KL) Parameter  

100 80 60 40 20 
Jumlah 
Bunga 

4,4ab 9,2bc 9,8c 11,8c 3,2a 

a-c: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5%. 

Tabel 7 menunjukkan bahwa pemberian air yang berbeda berpengaruh 

nyata terhadap jumlah bunga. Pada perlakuan 80%, 60%, dan 40% KL jumlah 
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bunga berbeda nyata dengan kontrol, sedangkan 20% KL tidak berbeda nyata atau 

mendekati kontrol.  
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Gambar 12. Grafik rata-rata jumlah bunga G. segetum (Lour.) Merr. pada 
pemberian air yang berbeda. 

 
Dari gambar 12 dapat dilihat bahwa jumlah bunga tertinggi pada perlakuan 

40% KL, sedangkan terendah pada perlakuan 20% KL. Hasil penelitian ini 

memperlihatkan perlakuan optimal dalam pembentukan bunga berada pada 

perlakuan 40% KL. Pada perlakuan 80% dan 60% KL menunjukkan jumlah 

bunga yang lebih banyak dari kontrol. Hal ini seiring dengan pertumbuhan 

vegetatif yang optimal pada perlakuan 80%-40% KL. Pada ketersediaan air 

tersebut, tanaman mendapatkan air yang cukup untuk pertumbuhan yang baik 

untuk vegetatif dan generatif.  

Pada perlakuan kontrol, pembentukan bunga mengalami hambatan 

sehingga jumlah bunga sedikit. Penghambatan ini diduga kondisi tanah pada 

perlakuan ini masih jenuh dengan air sehingga di daerah akar air berlebih, yang 

mengakibatkan anoksia pada akar. Hal ini akan menghambat pertumbuhan, yaitu 

salah satunya adalah pertumbuhan generatif. Sebagian besar bunga mengalami 
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kelayuan dan kering sebelum mekar karena terjadi absisi awal. Menurut 

Kozlowski (1997) efek dari kelebihan air adalah penghambatan inisiasi bunga, 

anthesis, pembentukan buah, dan perbesaran buah. 

Pemberian air 20%KL, jumlah bunga juga rendah. Hal ini karena 

ketersediaan air yang kurang sehingga menghambat pertumbuhan vegetatif dan 

generatif. Selain bunga yang dihasilkan sedikit, bunga yang dihasilkan mengalami 

kelayuan dan kering sebelum mekar. Pada kondisi tanah kekurangan air 

menyebabkan suplai N berkurang (Wilkinson dan Davies, 2002). Hara mineral, 

yaitu nitrogen merupakan hara yang paling diperlukan dalam pembungaan 

(Harjadi dan Yahya, 1988) sehingga akan menghambat pembungaan. Penelitian 

pada kultivar buncis (bean cultivar) menunjukkan pengurangan jumlah bunga 

sampai 51% pada cabang pertama, 45% pada cabang kedua dan ketiga dari batang 

utama setelah diberi cekaman air (Barrios et al., 2005). 

 

B. Anatomi Tanaman 

1. Indeks Stomata 

Stomata berfungsi menjaga keseimbangan antara pengambilan CO2 dan 

kehilangan air. Stomata sangat sensitif terhadap perubahan atau kekurangan air 

tanah karena akan mempengaruhi potensial air sel di stomata (Gucci et al., 1996; 

Hinckley dan Braatne, 1994). Rata-rata indeks stomata pada pemberian air yang 

berbeda disajikan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 8. Rata-rata indeks stomata daun G. segetum (Lour.) Merr. pada pemberian 
air yang berbeda saat panen. 

 
Tingkat Pemberian Air (%KL) Parameter  

100 80 60 40 20 
Indeks 

Stomata 
18,980 19,224 19,588 19,388 17,780 

 

Tabel 8 menunjukkan tidak adanya pengaruh nyata pemberian air yang 

berbeda terhadap indeks stomata. Semua perlakuan menunjukkan indeks stomata 

yang hampir sama atau mendekati kontrol.  Dari perlakuan kontrol sampai 

cekaman air 20% KL tidak mempengaruhi jumlah pembentukan stomata pada sel 

epidermis daun. Hal ini menunjukkan secara anatomi, perkembangan sel pada 

pembentukan stomata tidak terpengaruh oleh adanya pemberian air yang berbeda 

baik volume air pada kapasitas lapang ataupun pada kondisi kekurangan air. 

 

2. Jumlah Trikoma 

Trikoma merupakan rambut bersel satu atau bersel banyak yang dibentuk 

dari sel epidermis. Kegunaan trikomata dalam taksonomi cukup dikenal. Kadang-

kadang famili tertentu dapat dikenal dengan mudah dari macam rambutnya. 

Trikoma dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu trikoma yang tidak 

menghasilkan sekret dan trikoma yang menghasilkan sekret (Estiti, 1995). 

Tanaman G. segetum merupakan tanaman yang mempunyai trikoma non 

glanduler (tidak menghasilkan sekret). 

Hasil analisis data jumlah trikoma per mm2 disajikan dalam tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 9. Rata-rata jumlah trikoma daun G. segetum (Lour.) Merr. pada pemberian 
air yang berbeda saat panen. 

 
Tingkat Pemberian Air (%KL) Parameter  

100 80 60 40 20 
Jumlah 

Trikoma(mm2) 
3,76 3,48 2,84 2,16 2,92 

 

Tabel 9 menunjukkan bahwa pemberian air yang berbeda tidak 

berpengaruh nyata terhadap jumlah trikoma daun. Dari perlakuan 80%-20% KL 

menunjukkan jumlah yang hampir sama dengan kontrol pada penelitian ini. 

Jumlah trikoma tertinggi berada pada perlakuan kontrol, sedangkan terendah pada 

perlakuan 40% KL.  

Pada kondisi air 80%-40%KL pembentukan trikoma pada sel epidermis 

mengalami penurunan pada ketersediaan air yang juga semakin menurun. Hal ini 

diduga karena pada kondisi kekurangan air mengakibatkan pertumbuhan sel 

menurun sehingga pembentukan trikoma dari awal perkembangan terhambat.  

Dari analisis data dapat dikatakan bahwa pemberian air yang berbeda 

secara anatomi, tanaman G. segetum tidak mengalami perubahan. Tanaman ini 

masih mampu beradaptasi secara anatomi pada kondisi kekurangan air.  

 

C. Kandungan Saponin Daun 

Metabolit sekunder terakumulasi dalam sel tanaman dalam jumlah yang 

sedikit. Metabolit sekunder berperan untuk kelangsungan hidup, salah satunya 

adalah dalam pertahanan diri (Manitto, 1992). Saponin merupakan salah satu 

metabolit sekunder golongan terpenoid yang disintesis melalui jalur asam 
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mevalonat dari jalur respirasi. Hasil analisis data kandungan saponin daun pada 

penelitian ini disajikan pada tabel sebagai berikut: 

 Tabel 10. Rata-rata kadar saponin daun G. segetum (Lour.) Merr. pada pemberian 
air yang berbeda saat panen (mg/g). 

 
Tingkat Pemberian Air (%KL) Parameter  

100 80 60 40 20 
Kadar 

Saponin 
daun(mg/g) 

5,16918a 5,05934a 6,17358a 6,63164ab 8,42570b 

a-b: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5%. 
 

Tabel 10 menunjukkan bahwa pemberian air yang berbeda berpengaruh 

nyata pada kandungan saponin daun pada penelitian ini. Kadar saponin pada 

perlakuan 80% sampai 40% KL tidak menunjukkan beda nyata dengan kontrol, 

sedangkan pada perlakuan 20% KL menunjukkan beda nyata terhadap kontrol. 
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Gambar 13. Grafik rata-rata kadar saponin daun G. segetum (Lour.) Merr. pada 
pemberian air yang berbeda saat panen. 

 
 Kadar saponin daun G. segetum pada gambar 13 menunjukkan bahwa 

pemberian air yang semakin berkurang dapat meningkatkan kandungan saponin 
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daun. Kadar saponin tertinggi berada pada perlakuan 20%KL, sedangkan terendah 

pada perlakuan 80% KL. 

Pada perlakuan 80%-60% KL mempunyai kandungan saponin yang 

hampir sama dengan kontrol. Pada perlakuan ini ketersediaan air masih cukup 

untuk pertumbuhan tanaman sehingga metabolisme tanaman tidak terganggu atau 

normal. Pada pertumbuhan yang normal, hasil metabolisme tanaman yang 

digunakan untuk pertumbuhan masih tercukupi sehingga tanaman tidak 

mengalami kekurangan air. Kandungan saponin pada perlakuan 40% KL lebih 

tinggi dari kontrol, pada perlakuan ini menunjukkan walaupun pertumbuhan dapat 

berlangsung mendekati normal tetapi dalam tubuh tanaman mengalami 

mekanisme untuk mengatasi ketersediaan air tanah yang sedikit sehingga tanaman 

mempunyai kandungan saponin yang lebih tinggi dari kontrol. 

Ketersediaan air yang kurang, dalam penelitian ini 20% KL mempunyai 

kandungan saponin yang tertinggi. Pada kondisi tersebut, tanaman mengadakan 

penyesuaian metabolisme dengan lingkungan untuk mengatasi kekurangan air. 

Kandungan saponin pada perlakuan ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan 

tanaman. Pertumbuhan pada perlakuan 20% KL mengalami hambatan karena 

kurangnya ketersediaan air, ini mengakibatkan tanaman mengadakan penyesuaian 

metabolisme dalam tubuhnya. Hasil metabolisme sebagian besar digunakan untuk 

metabolisme sekunder yang merupakan mekanisme pertahanan diri tanaman. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kandungan metabolit 

sekunder (saponin) berbanding terbalik dengan metabolisme primer 

(pertumbuhan). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian  Turtola (2005) pada 
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tanaman boreal conifer dan willow. Kekeringan mengakibatkan pertumbuhan 

tanaman terhambat dan menyebabkan akumulasi metabolit sekunder jenis terpen. 

Pada tanaman willow juga menunjukkan adanya peningkatan flavonoid dan asam 

fenol pada daun saat perlakuan kekeringan. Hal ini disebabkan atom karbon dari 

hasil fotosintesis dikurangi untuk pertumbuhan dan dialihkan untuk pembentukan 

komponen metabolit sekunder. Atom karbon mengalami pembagian pada 

beberapa jalur alternatif. Pada tanaman boreal conifer yang kekeringan akan 

meningkatkan kandungan terpen dengan meningkatkan jumlah struktur sel 

sekretori (Turtola, 2005).             

Tanaman lain yang juga mengandung saponin adalah Plantago mayor .L 

(daun sendok). Pada tanaman ini dengan pemberian zat pengatur tumbuh (ZPT), 

yaitu GA3 dapat meningkatkan kadar saponin secara optimal pada konsentrasi 75 

ppm. Kadar saponin pada kontrol sebesar 0,02756 mg/g (27,5690 µg/ml) dan pada 

perlakuan 75 ppm menjadi 0,03011 mg/g (30,1102 µg/ml) (Khristyana dkk., 

2005), meningkat sebesar 0.00255 mg/g. Kadar saponin tersebut lebih rendah dari 

daun G. segetum dengan kadar saponin pada kontrol sebesar 5,16918 mg/g dan 

optimal pada perlakuan 20% KL menjadi 8,42570 mg/g, meningkat sebesar 

3,25652 mg/g. Hal ini menunjukkan perlakuan dengan pemberian air berpengaruh 

terhadap peningkatan kadar saponin daun. 

 

D. Hubungan Pertumbuhan, Anatomi, dan Kandungan Saponin  

Hasil penelitian ini menunjukkan pertumbuhan tanaman G. segetum sangat 

dipengaruhi oleh pemberian air. Pemberian air ini dalam waktu yang relatif lama 
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akan berdampak pada pertumbuhannya. Dari parameter yang diamati, pemberian 

air pada 80%-40% KL mempunyai pertumbuhan yang optimal. Pada pemberian 

air pada volume tersebut merupakan kebutuhan air yang optimal untuk 

pertumbuhan tanaman. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jumin (1992) bahwa 

kisaran kadar air tanah yang tersedia secara optimum berada pada kapasitas 

lapang dan titik layu permanen, yaitu pada kisaran 50% sampai 70% air tersedia. 

Perlakuan kontrol pada penelitian ini menghasilkan pertumbuhan yang 

tidak optimal. Pertumbuhan vegetatif yang terbentuk selalu lebih rendah dari 

kebutuhan air ideal. Hal ini diduga karena pada pemberian air 100% KL ini 

volume air yang ada dalam tanah mengalami kelebihan sehingga tanah mengalami 

anoksia. Dalam keadaan ini pertumbuhan tanaman akan terganggu. Dari hasil 

penelitian ini diperoleh data bahwa pada perlakuan kontrol, meskipun 

pertumbuhan vegetatif tidak tumbuh secara optimal tetapi pertumbuhan umbi 

dalam tanah terbentuk dengan baik, sedangkan pada perlakuan 80% dan 60% KL 

terbentuk umbi yang lebih rendah dari kontrol, dan pada pemberian air 40% dan 

20% KL tidak terbentuk umbi. Pembentukan umbi akan berbanding terbalik 

dengan pertumbuhan vegetatif tanaman. Pada ketersediaan air yang semakin 

rendah pembentukan umbi akan terhambat.  Pada analisis data korelasi (Lampiran 

10) menunjukkan berat basah tanaman mempunyai korelasi yang signifikan 

terhadap pembentukan umbi, ini berarti berat basah berkorelasi dengan berat 

umbi. Pada parameter pertumbuhan yang lain tidak ada korelasi dengan 

pembentukan umbi.   
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Menurut Fitter dan Hay (1998) sel tanaman yang kehilangan air dan 

berada pada tekanan turgor yang lebih rendah dari nilai maksimal disebut 

menderita stres air, yang akan mengakibatkan gangguan metabolisme sel. Dari 

hasil penelitian pada tanaman G. segetum menunjukkan adanya pertumbuhan 

yang sangat rendah pada pemberian air 20% KL. Volume air tersebut merupakan 

di bawah kebutuhan air yang cukup bagi tanaman sehingga dapat dikatakan 

tanaman mengalami kekurangan air. Kekurangan air berdampak pada 

pertumbuhan sel yang terganggu sehingga tanaman mempunyai pertumbuhan baik 

tinggi tajuk maupun pertumbuhan daun yang rendah. Rendahnya pertumbuhan ini 

juga dapat dilihat dari hasil berat basah dan berat kering yang diperoleh, pada 

tanaman kekurangan air mempunyai berat yang paling rendah dari perlakuan 

lainnya. Selain dari fisiologi tanaman, jika dilihat dari anatomi, yaitu dari indeks 

stomata dan jumlah trikoma daun pada penelitian ini tidak menunjukkan 

perubahan anatomi tanaman. Hal ini berarti tanaman G. segetum masih mampu 

beradaptasi secara fisiologi pada kondisi pemberian air yang diberikan tanpa 

mengubah anatomi tanaman. 

Hasil penelitian tanaman G. segetum menunjukkan kandungan saponin 

daun semakin tinggi pada pemberian air yang semakin berkurang. Hal ini 

berbanding terbalik dengan pertumbuhan tanaman. Pada data analisis korelasi 

(lampiran 10) berat basah, berat kering, dan berat umbi tanaman mempunyai 

korelasi yang signifikan, yaitu semakin rendah berat basah, kering tanaman, dan 

berat umbi maka kadar saponin daun semakin tinggi. 
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 Pada perlakuan kontrol sampai 40% KL tanaman mengalami 

pertumbuhan yang optimal sehingga metabolisme dalam tubuh tanaman normal. 

Pada perlakuan 20% KL tanaman sudah mengalami kekurangan air sehingga 

tanaman mengalami mekanisme yang lain untuk mengatasi kekurangan air 

tersebut. Turtola (2005) menyatakan bahwa kondisi kekeringan dapat 

meningkatkan struktur sel sekretori dan sebagian atom karbon hasil fotosintesis 

mengalami pembagian pada beberapa jalur alternatif, dialihkan untuk membentuk 

komponen metabolit sekunder, jadi metabolit sekunder meningkat.   

Biosintesis hormon ABA mempunyai jalur yang sama dengan triterpenoid 

(saponin) yaitu melalui jalur asetil CoA kemudian tiga molekul asetil CoA 

bergabung membentuk asam mevalonat. Asam mevalonat merupakan prekusor 

dalam pembentukan triterpenoid (ABA dan saponin).  Pada kondisi kekurangan 

air, jumlah ABA dalam sel meningkat (Wilkinson dan Davies, 2002). Hal ini 

berarti bahwa jalur biosintesis asam mevalonat meningkat untuk membentuk 

triterpenoid. Pada sejumlah eksperimen, pembentukan dan akumulasi metabolit 

sekunder dibentuk pada pembentukan hormon secara autotropik pada kultur 

(Ramawat dan Merillon, 1999). Hal ini menunjukkan dengan adanya peningkatan 

ABA maka jalur biosintesis asam mevalonat terpacu untuk meningkatkan 

pembentukan ABA dan saponin, sehingga pada keadaan kekurangan air saponin 

meningkat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

1. Pemberian air yang berbeda mempengaruhi pertumbuhan tanaman G. 

segetum. Pada variabel tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun pertumbuhan 

optimal pada pemberian air 60% KL; berat basah dan berat kering tanaman 

optimal pada pemberian air 80% KL; jumlah bunga optimal pada pemberian 

air 40% KL; dan pembentukan umbi optimal pada pemberian air 100% KL; 

sedangkan pemberian air 20%KL menghambat pertumbuhan tanaman. 

2. Pemberian air yang berbeda mempengaruhi kandungan saponin daun G. 

segetum, pada pemberian air yang semakin menurun sampai 20%KL akan 

meningkatkan kadar saponin daun, yaitu 8,42570 mg/g. 

 

B. Saran 

1. Perlu ditindaklanjuti penelitian aplikasi di lapangan untuk mengetahui 

pertumbuhan dan kandungan saponin optimal pada pemberian air yang 

berbeda. 

2. Perlu dilakukan penelitian untuk meningkatkan kandungan saponin seluruh 

bagian tanaman pada interval pemberian air yang lebih sempit, yaitu 70% KL, 

60% KL, 50% KL, 40% KL, 30% KL, 20% KL, dan 10% KL. 

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



69 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ashari, S. 1995. Hortikultura: Aspek Budidaya. UI Press. Jakarta. 
 

Barrios, A. N., Hoogenboom, G., and Nesmith, D. S. 2005. “Drought Stress and 
the Distribution of Vegetatif and Reproductive Traits of a Bean Cultivar”. 
Sci. Agric. 62(1):18-22. 

 

Basir-Cyio, M. 2003. “Studi Perubahan Karakteristik Kimia Ultisol Palolo Akibat 
Lama dan Tinggi Genangan”. J. Agroland. 10(3):222-228. 

 

Bidwell, R. G. S. 1979. Plant Physiology. Macmillan Publishing Co, Inc. London. 
 

Blum, A. 1996. “Crop Responses to Drought and The Interpretation of 
Adaptation”. Plant Growth Reg. 20:135-148. 

 

Brotosisworo, S. 1979. Obat Hayati Golongan Glikosida. Gadjah Mada 
University Press. Yogyakarta. 

 

Carvalho, de. M. H. C., Laffray, D., and Louguet, P. 1998. “Comparison of The 
Physiological responses of Phaseolus vulgaris and Vigna unguiculata 
Cultivars when Submitted to Drought Condition”. Env. and Exp. Bot. J. 
40:197-207. 

 

Casper, B. B., Forseth, I. N., Kempenich, H., Seltzer, S., and Xavier, K. 2001. 
“Drought Prolongs Leaf Life Span in the Herbaceous Desert Perennial 
Cryptantha flava”. Funct. Eco.15:740-747. 

  

Chen, H., Qualls, R. G., and Miller, G. C. 2002. “Adaptive Responses of 
Lepidium latifolium to Soil Flooding: Biomass Allocation, Adventitious 
Rooting, Aerenchyma Formation and Ethylene Production”. Env. and Exp. 
J. 48:119-128. 

 

Croteau, R., Katchan, T. M., and Lewis, N. G. 2000. “Natural Produts (Secondary 
Metabolites)”. In B. Buchanan, W. Gruissem, B. Jones (eds.). Biochemistry 
and Molecular Biology of Plants. pp. 1250-1268.   

 

Davidson, M. W. 2004. Saponin. http://micro.magnet.fsu.edu/phytochemicals/ 
pages/saponin.html.[4 Maret 2004]. 

 

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



70 

 

Estiti, B. H. 1995. Anatomi Tumbuhan Berbiji. Penerbit ITB. Bandung. 
 

Fitter, A. H. dan Hay, R. K. M. 1998. Fisiologi Lingkungan Tanaman 
(diterjemahkan oleh Sri Andani dan E. D. Purbayanti). Gadjah Mada 
University Press. Yogyakarta. 

 

Flexas, J. and Medrano, H. 2002. “Drought-inhibition of Photosynthesis in C3 
Plant: Stomatal and Non-stomatal Limitations Revisited”. Annals of Bot. 
89:183-189. 

 

Friedly, G. L. 2006. Saponin Glycoside. www.friedli.com/herbs/phytochem/ 
glycosides.html.[6 Juni 2006]. 

 

Goldsworthy, P. R. dan Fisher, N. M. 1992. Fisiologi Tanaman Budidaya Tropik 
(diterjemahkan oleh Tohari). Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 

 

Griffiths, H. and Parry, M. A. J. 2002. “Plant Responses to Water Stress”. Annals 
0f Bot. 89:801-802. 

 

Gucci, R., Massai, R., Xiloyannis, C., and Flore, J. A. 1996. “The Effect of 
Drought and Vapours Pressure Deficit on Gas Exchange of Young Kiwifruit 
(Actinidia deliciosa var. deliciosa) Vine”. Annals of Bot. J. 77:605-613. 

 

Harborne, J. B. 1987. Metode Fitokimia: Penuntun Cara Modern Menganalisis 
Tumbuhan. Penerbit ITB. Bandung. 

 

Harjadi, S. S. dan Yahya, S. 1988. Fisiologi Stres Lingkungan. PAU Bioteknologi 
IPB. Bogor. 

 

Hinckley, T. M. and Braatne, J. H. 1994. “Stomata”. In R. E. Wilkinson (ed.). 
Plant-Environment Interactions. Marcel. Dekker. Inc. USA. pp. 323-334. 

 

Hopkins, W. G. 1995. Introduction to Plant Physiology. John Willey and Sons 
Inc. New York. 

 

Hsiao, T. C. and Xu, L-K. 2000. “Sensitivity of Growth of Roots Versus Leaves 
to Water Stress: Biophysical Analysis and Relation to Water Transport”. J. 
of Exp. Bot. 51(350):1595-1616. 

 

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



71 

 

Irawati, M. 2003. “Pertumbuhan dan Kandungan Nitrogen Daun Tanaman Kimpul 
(Xanthosoma sagittifolium Schott.) dengan Variasi Pemberian Air dan 
Pupuk ZA”. Skripsi. UNS. Surakarta. 

 

Islami, T dan Utomo. W. H. 1995. Hubungan Tanah, Air, dan Tanaman. Penerbit 
IKIP Semarang. Semarang. 

 

Jumin, H. B. 1992. Ekologi Tanaman, Suatu Pendekatan Fisiologis. Rajawali. 
Jakarta. 

 

Khristyana, L., Anggarwulan, E., dan Marsusi. 2005. “Pertumbuhan, Kadar 
Saponin dan Nitrogen Jaringan Tanaman Daun Sendok (Plantago mayor L.) 
pada Pemberian Asam Giberelat (GA3)”. Biofarmasi. 3(1):11-15.  

 

Kokpol, U., Miles, D. H., Payne, A. M., and Chittawang, U. 1990. “Chemical 
Constituents and Bioactive Compounds from Mangrove Plants”. In Atta-ur-
Rahman (ed.) Studies in Natural Product Chemistry: Structure and 
Chemistry (Part A). Elsevier Science Publisher B V. Amsterdam. pp. 175-
199. 

 
Kozlowski, T. T. 1997. “Responses of Woody Plants to Flooding and Salinity”. 

Tree Physiol. Monogh. 1:1-29. 
 

Lawlor, D. W. 2002. “Limitation to Photosynthesis in Water-stressed Leaves: 
Stomata vs Metabolism and the Role of ATP”. Annals of Bot. 89:871-885. 

 

Lenssen, J. P. M., Menting, F. B. J., Van Der Putten, W. H., and Blom, C. W. P. 
M. 2000. “Vegetatif Reproduction by Species with Different Adaptation to 
Shallow-flooded Habitat”. New Phytol. 145:61-70. 

 

Lestari, E. G. dan Purnamaningsih, R. 2001. “Mikropropagasi Daun Dewa 
(Gynura pseudochina) melalui Tunas Adventif”. BioSmart. 3(2):18-22. 

 

Liang, N. and Maruyama, K. 1995. “Interactive Effects of CO2 Enrichment and 
Drought Stress on Gas Exchange and Water-Use Efficiency in Alnus firma”. 
Env. and Exp. 35(3):353-361. 

 

Manitto, P. 1992. Biosintesis Produk Alami (diterjemahkan oleh 
Koensoemardiyah). Penerbit IKIP Semarang. Semarang. 

 

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



72 

 

Medrano, H., Escalona, J. M., Bota, J., Gulias, J., and Flexas, J. 2002. “Regulation 
of Photosynthesis of C3 Plant in Response to Progressive Drought: Stomatal 
Conductance as a Reference Parameter”. Annals of Bot. 89:895-905. 

 

Mohammadian, R., Moghaddam, M., Rahimian, H., and Sadeghian, S. Y. 2004. 
“Effect of Early Season Drought Stress on Growth Characteristics of Sugar 
Beet Genotypes”. Turk. J. Agric. For. 29(2005):357-368.  

 

Mullet, J. E. and Whitsitt, M. S. 1996. “Plant Celluler Responses to Water 
Deficit”. Plant. Growth. Reg. 20:119-124. 

 

Nepomuceno, A. L., Oosterhuis, D. M., and Stewart, J. M. 1998. Physiological 
Responses of Cotton Leaves and Roots to Water Deficit Induced by 
Polyethylene Glycol”. Env. and Exp. 40:29-41. 

 

Netting, A. G. 1999. “pH, Abscicid Acid and the Integration of Metabolism in 
Plants under Stressed and Non-stressed Conditions Celluler Responses to 
Stress and their Implication for Plant Water Relation”. J. of Exp. Bot. 
51(343):147-158. 

 

Pace, P. F., Cralle, H. T., El-Halawany, S. H. M., Cothren, J. T., and senseman, S. 
A. 1999. “Drought-Induced Changes in Shoot and Root Growth of Young 
Cotton Plants”. The. J. of Cotton. Sci. 3:183-187. 

   

Papadopoulou, K., Melton, R. E., Leggeff, M., Daniels, M. J., and Osbourn, A. E. 
1999. “Compromise Disease Resistance in Saponin-Deficient Plants”. Proc. 
Nat. Acad. Sci. 96(22):12923-12928. 

 

Pezeshki, S. R. 1994. “Plant Response to Flooding”. In R. E. Wilkinson (ed.). 
Plant-Environment Interactions. Marcel. Dekker. Inc. USA. pp. 289-321.   

 

Polunin, N. 1990. Pengantar Geografi Tumbuhan dan Beberapa Ilmu Serumpun 
(diterjemahkan oleh Gembong Tjitrosoepomo). Gadjah Mada university 
Press. Yogyakarta. 

 

Purwanto, E. 2003. “Study in the Responses of Some Soybean (Glycine max L.) 
Cultivars Under Stress Condition”. Biodiversitas. 4(1):55-57. 

 

Rahardjo, M. dan Darwati, I. 2000. “Pengaruh Cekaman Air terhadap Produk dan 
Mutu Simplisia Tempuyung (Shoncus arvensis L.)”. J. Litri. 6(3):73-78. 

 

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



73 

 

Rahardjo, M., Rosita, S. M., Fathan, R., dan Sudiarto. 1999. “Pengaruh Cekaman 
Air terhadap Mutu Simplisia Pegagan (Centella Asiatica L.)”. J. Litri. 
5(2):92-96. 

 

Rahayu, S. dan Hadidjah, H. 1998. “Pemanfaatan Flora Sebagai Obat Tradisional 
oleh Masyarakat Desa Mangunkerta dan Sukamulya, Cugenang, Cianjur, 
dan Upaya Pelestariannya”. Warta Kebun Raya. 2(2):39-43. 

 

Ramawat, K. G. and  Merillon, J. M. 1999. “Hormone Autonomy and Secondary 
Metabolites”. In K. G. Ramawat and  J. M. Merillon (eds.). Biotechnology 
secondary Metabolites. Science Publishers Inc. USA. pp. 163-174. 

 

Salisbury, F. B. dan Ross, C. W. 1995. Fisiologi Tumbuhan. Penerbit ITB. 
Bandung. 

 

Sitompul, S. M. dan Guritno, B. 1995. Analisis Pertumbuhan Tanaman. Gadjah 
Mada University Press. Yogyakarta. 

 

Solichatun, Setyawan, A. D., Anggarwulan, E., dan Mahajoeno, E. 2002. 
Pertumbuhan Som Jawa (Talinum paniculatum Gaertn.) pada Ketersediaan 
Air yang Berbeda. Laporan Penelitian. UNS. Surakarta. 

 

Sukarman, Darwati, I., dan Rusmin, D. 2000. “Karakter Morfologi dan Fisiologi 
Tapak Dara (Vinca rosea L.) pada Beberapa Cekaman Air”. J. Litri. 6(2):50-
53. 

 

Suskendriyati, H. 2003. “Pertumbuhan dan Produksi Saponin Kultur Kalus 
Talinum paniculatum Gaertn. dengan Variasi Pemberian Sumber Karbon”.  
Skripsi. UNS. Surakarta. 

 

Stahl, E. 1985. Analisis Obat secara Kromatografi dan mikroskopi. Penerbit ITB. 
Bandung. 

 

Steenis, Van. C. G. G. J. 1997. Flora untuk Sekolah di Indonesia. PT Pradnya 
Paramita. Jakarta. 

 

Steudle, E. 2000. “Water Uptake by Roots: Effect of Water Deficit”. J. of Exp. 
Bot. 51(350):1531-1542. 

 

Taiz, L. and Zieger, E. 1998. Plant Physiology. Sinaver Associates, Inc. USA.  
 

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



74 

 

Turtola, S. 2005. “The Effects of Drought Stress and Enhanced UV_B Radiation 
on the Growth and Secondary Chemistry of Boreal Conifer and willow 
Seedling”. PhD Dissertation in Biologi. University of Joensuu. Finland. pp. 
1-26. 

 

Unyanyar, S., Keles, Y., and Unal, E. 2004. “Proline and ABA Levels in Two 
Sunflower Genotypes Subjected to Water Stress”. Bulg. J. Plant. Physiol. 
30(3-4):34-47. 

 

Wagle, A., Kelkar, G. D., and Heble, M. R. 1999. “Production of Steroid and 
Saponin”. In K. G. Ramawat and J. M. Merillon (eds.). Biotechnology 
Secondary Metabolites. Science Publishers Inc. USA. pp. 219-235. 

   

Wijayakusuma, H. 1995. Tanaman Berkhasiat Obat di Indonesia. Pustaka Kartini. 
Jakarta. 

 

Wilkinson, S. and Davies, W. J. 2002. “ABA-Based Chemical Signalling: the Co-
ordination of Responses to Stress in Plant”. Plant, Cell and Env. 25:195-
210. 

 
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



75 

 

Lampiran 1 Hasil ANAVA dan DMRT 5% pada variabel tinggi tanaman. 
 

TINGGI TANAMAN 
 

Oneway 

ANOVA

Tinggi Tanaman

2260.698 4 565.174 10.548 .000

1071.624 20 53.581

3332.322 24

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Post Hoc Tests 
Homogeneous Subsets 

Tinggi Tanaman

Duncana

5 17.980

5 19.100

5 32.520

5 39.420

5 39.700

.811 .157

Perlakuan
A4

A0

A1

A3

A2

Sig.

N 1 2

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.a. 
 

 
 
Lampiran 2. Hasil ANAVA dan DMRT 5% pada variabel jumlah daun. 
 

JUMLAH DAUN 
 

Oneway 

ANOVA

Jumlah Daun

3650.960 4 912.740 8.371 .000

2180.800 20 109.040

5831.760 24

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 
 
 

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



76 

 

Post Hoc Tests 
Homogeneous Subsets 

Jumlah Daun

Duncana

5 27.60

5 56.00

5 57.00

5 57.80

5 59.80

1.000 .605

Perlakuan
A4

A1

A3

A0

A2

Sig.

N 1 2

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.a. 
 

 
 
 
Lampiran 3. Hasil ANAVA dan DMRT 5% pada variabel luas daun. 
 

LUAS DAUN 
Oneway 

ANOVA

luas daun

3045503 4 761375.766 12.177 .000

1250493 20 62524.627

4295996 24

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Post Hoc Tests 
Homogeneous Subsets 
 

luas daun

Duncana

5 450.6200

5 817.7760

5 1056.6980 1056.6980

5 1360.4780

5 1376.4120

1.000 .146 .069

Perlakuan
A4

A0

A3

A1

A2

Sig.

N 1 2 3

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.a. 
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Lampiran 4. Hasil ANAVA dan DMRT 5% pada variabel berat basah tanaman. 
 

BERAT BASAH TANAMAN 
Oneway 

ANOVA

berat basah tanaman

56303.977 4 14075.994 5.933 .003

47453.453 20 2372.673

103757.4 24

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
Post Hoc Tests 
Homogeneous Subsets 
 
 

berat basah tanaman

Duncana

5 48.18400

5 140.54980

5 145.65100

5 153.25180

5 192.01520

1.000 .140

Perlakuan
A4

A0

A2

A3

A1

Sig.

N 1 2

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.a. 
 

 
 
Lampiran 5. Hasil ANAVA dan DMRT 5% pada variabel berat kering tanaman. 
 

BERAT KERING TANAMAN 
Oneway 
 

ANOVA

berat kering tanaman

295.925 4 73.981 12.089 .000

122.390 20 6.119

418.315 24

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Post Hoc Tests 
Homogeneous Subsets 
 

berat kering tanaman

Duncana

5 2.81340

5 8.56900

5 10.09620 10.09620

5 11.44480 11.44480

5 12.69080

1.000 .096 .131

Perlakuan
A4

A0

A3

A2

A1

Sig.

N 1 2 3

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.a. 
 

 
 
Lampiran 6. Hasil ANAVA dan DMRT 5% pada variabel jumlah bunga.  
 

JUMLAH BUNGA 
 

Oneway 

ANOVA

Jumlah Bunga

273.040 4 68.260 4.975 .006

274.400 20 13.720

547.440 24

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 
Post Hoc Tests 
Homogeneous Subsets 

Jumlah Bunga

Duncan
a

5 3.20

5 4.40 4.40

5 9.20 9.20

5 9.80

5 11.80

.614 .054 .307

Perlakuan
A4

A0

A1

A2

A3

Sig.

N 1 2 3

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.a. 
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Lampiran 7. Hasil ANAVA dan DMRT 5% pada variabel indeks stomata daun. 
 

INDEKS STOMATA 
 
Oneway 

ANOVA

indeks stomata

10.175 4 2.544 2.628 .065

19.356 20 .968

29.531 24

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 
 
Lampiran 8. Hasil ANAVA dan DMRT 5% pada variabel jumlah trikoma daun. 
 

JUMLAH TRIKOMA 
Oneway 

ANOVA

jumlah trikoma

7.702 4 1.926 2.683 .061

14.352 20 .718

22.054 24

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



80 

 

Lampiran 9. Hasil ANAVA dan DMRT 5% pada variabel kadar saponin daun. 
 

KADAR SAPONIN DAUN 
 
Oneway 

ANOVA

Kadar Saponin Daun

37.311 4 9.328 9.641 .000

19.350 20 .967

56.661 24

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
Post Hoc Tests 
Homogeneous Subsets 

Kadar Saponin Daun

Duncana

5 5.059340

5 5.169180

5 6.173580 6.173580

5 6.631640

5 8.425700

.104 .470 1.000

Perlakuan
A1

A0

A2

A3

A4

Sig.

N 1 2 3

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.a. 
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Lampiran 10. Hasil analisis data korelasi. 
 

Correlations

1.000 -.020 -.078 -.260 -.307* -.313* -.076 -.210 -.277 -.511**

. .888 .590 .069 .032 .028 .605 .141 .057 .001

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

-.020 1.000 .228 .542** .522** .515** .421** .017 -.257 -.105

.888 . .116 .000 .000 .000 .004 .907 .078 .495

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

-.078 .228 1.000 .450** .430** .437** .332* -.020 -.059 .232

.590 .116 . .002 .003 .003 .025 .888 .689 .135

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

-.260 .542** .450** 1.000 .753** .733** .433** .157 -.079 .194

.069 .000 .002 . .000 .000 .003 .272 .589 .206

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

-.307* .522** .430** .753** 1.000 .807** .337* .217 .017 .318*

.032 .000 .003 .000 . .000 .021 .129 .907 .038

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

-.313* .515** .437** .733** .807** 1.000 .392** .144 -.010 .287

.028 .000 .003 .000 .000 . .007 .315 .944 .061

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

-.076 .421** .332* .433** .337* .392** 1.000 .196 -.222 -.084

.605 .004 .025 .003 .021 .007 . .180 .137 .593

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

-.210 .017 -.020 .157 .217 .144 .196 1.000 .158 .221

.141 .907 .888 .272 .129 .315 .180 . .280 .149

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

-.277 -.257 -.059 -.079 .017 -.010 -.222 .158 1.000 .378*

.057 .078 .689 .589 .907 .944 .137 .280 . .016

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

-.511** -.105 .232 .194 .318* .287 -.084 .221 .378* 1.000

.001 .495 .135 .206 .038 .061 .593 .149 .016 .

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Kadar Saponin Daun

Tinggi Tanaman

Jumlah Daun

Luas Daun

Berat Basah Tanaman

Berat Kering Tanaman

Jumlah Bunga

Indeks Stomata

Jumlah Trikoma

Berat Umbi

Kendall's tau_b

Kadar
Saponin

Daun
Tinggi

Tanaman Jumlah Daun Luas Daun
Berat Basah

Tanaman
Berat Kering

Tanaman
Jumlah
Bunga

Indeks
Stomata

Jumlah
Trikoma Berat Umbi

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Lampiran 11. Gambar 14. kurva standar saponin. 
 

 
 
File Name:   SAPONIN.std 
 
Created:     00:06   02/27/06 
Data:        Original 
 
Wavelength:          365.0  
Slit Width:          2.0 
 
Multi-Point Working Curve 
Conc = k1 A + k0 
k1 = 5470       k0 = 15.48      
 
Chi-Square:          0.00533 
Number of Points:    10 
 
    Std #  Conc.       Abs. 
        1    20.000     0.002 
        2    20.000     0.002 
        3    40.000     0.005 
        4    40.000     0.005 
        5    80.000     0.008 
        6    80.000     0.008 
        7    160.00     0.029 
        8    160.00     0.028 
        9    320.00     0.055 
       10   320.00     0.055
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Lampiran 12. Gambar 15. tanaman Gynura segetum pada pemberian air yang 

berbeda setelah 2 bulan. 

 

                    

 

                   

 

                    

 

Keterangan: A0 = pemberian air 100% KL 
A1 = pemberian air 80% KL 
A2 = pemberian air 60% KL 
A3 = pemberian air 40% KL 
A4 = pemberian air 20% KL

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



83 

 

Lampiran 13. Gambar stomata dan trikoma daun Gynura segetum pada pemberian air 

yang berbeda setelah 2 bulan. 

 

                 

Gambar 16. Stomata (kiri) dan trikoma (kanan) daun G. segetum pada perlakuan 100% 

KL              

                 

Gambar 17. Stomata (kiri) dan trikoma (kanan) daun G. segetum pada perlakuan 80% KL 

                 

Gambar 18. Stomata (kiri) dan trikoma (kanan) daun G. segetum pada perlakuan 60% KL                     

Lampiran 13. Gambar stomata dan trikoma daun Gynura segetum pada pemberian air 

yang berbeda setelah 2 bulan (Lanjutan). 
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Gambar 19. Stomata (kiri) dan trikoma (kanan) daun G. segetum pada perlakuan 40%KL 

 

                 

Gambar 20. Stomata (kiri) dan trikoma (kanan) daun G. segetum pada perlakuan 20%KL 
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