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Chapter 1

Ekologi dan Fisiologi Dolichos lablab
OLEH: SITI NURHASANAH

A. Pendahuluan

Dolichos lablab merupakan sejenis kacang-kacangan dari
suku Fabaceae (Leguminosae), sub famili Papilionidae, ordo
Dolichos dan Spesies Dolichos lablab L. Nomenklatur lain yang
sering digunakan adalah Lablab purpureus (L) dan Lablab niger
(Subagio, 2006). Tanaman komak termasuk tanaman asli Asia
dan sudah banyak dikembangkan di beberapa Negara terutama
di India, sedangkan di Indonesia tanaman komak hitam masih
terbatas sebagai tanaman pagar dan hanya untuk kepentingan
sayur serta pakan ternak.
Tanaman ini mempunyai nama spesifik seperti di Jawa
dinamakan koro ueceng, koro pedang atau koro wedhus, di
Madura dinamakan kacang komak dan di Sunda dinamakan
kacang jeriji. Di beberapa Negara Tanaman komak mempunyai
nama-nama yang spesifik seperti Lablab, bonavist, Egyption,
Chinese flowering, Pharao, Shink, Val, Wild field dan Indian bean
(Stephens 1994). Tanaman komak termasuk jenis tanaman
polong-polongan batangnya berbentuk melilit.
Tanaman kacang komak merupakan tanaman kacang
polong yang sangat potensial dikembangkan sebagai
komoditi alternatif pangan. Usman, Rahim dan Ambar (2013)
menjelaskan bahwa komak dapat digunakan sebagai bahan
pendamping kedelai dalam pembuatan tempe, tahu, kecap dan
susu nabati. Hal ini karena kandungan gizi koro pedang tidak
kalah dengan kacang kedelai, yaitu protein 27,4% sedangkan
kedelai 39%, kandungan karbohidratnya sebesar 63,5%
sementara kedelai hanya 35,5% (Duke dalam Gustiningsi dan
Dian, 2011).
Kacang komak juga diharapkan mampu mengurangi
ketergantungan terhadap kacang kedelai yang terus mengalami
peningkatan harga. Peningkatan harga tersebut disebabkan
karena produksi kedelai di Indonesia hanya mampu memenuhi
sekitar 30-40% dari kebutuhan nasional sebesar 2,2 juta
ton/tahun (Fitriasari, 2010). Produksi kedelai yang tidak
seimbang dengan tingkat kebutuhan masyarakat tersebut
mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan komoditi
pendamping kedelai, seperti kacang komak. Agar bisa mencapai
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program pemerintah tersebut maka produktivitas tanaman ini
juga perlu ditingkatkan.
Morfologi tanaman Dolichos lablab berdasarkan hasil
pengamatan adalah tanaman membelit, merumpun rendah atau
memanjat antara 1,6 -6 m dan berakar dalam. Daundaun majemuk beranak daun tiga, dengan anak daun bundar
telur melebar, 5—15 cm x 4–15 cm, bertepi rata, hampir gundul
atau berambut halus; duduk daun berseling. Perbungaan
berupa tandan yang kaku di ketiak, panjang tangkainya 4–23 cm
dan panjang rakis 2–24 cm, dengan banyak buku berisi 1-5
kuntum bunga. Bunga dengan mahkota putih, jambon, merah,
atau ungu; bertangkai pendek yang menyegi-empat dan
berambut jarang; benang sari 10 helai dalam dua
tukal. Polongan bervariasi bentuk dan warnanya; pipih atau
menggembung; 5–20 cm x 1–5 cm; lurus atau melengkung;
biasanya dengan 3-6 biji bundar telur yang beraneka dalam
ukuran dan warna. Wulandari dan Soerjipto (1981) menjelaskan
morfologi Dolichos lablab yaitu 1) tangkai pipih pada bagian
samping kiri dan kanan membentuk sudut 900 dengan bakal buah
bagian atas pada sisi dalam berbulu seperti jenggot; 2) kepala
putik tidak berambut; 3) biji agak tertekan, hitam panjang,
menonjol dengan aril putih; 4) serbuk sari tidak berduri; 5)
jumlah kromosom 2n= 22.
B. Ekologi

Dolichos lablab atau kacang komak adalah kacang lokal
yang potensial sebagai sumber pangan dan beradaptasi pada
iklim kering panas (Azkiyah, Soegianto, & Kuswanto, 2018).
Kacang komak memiliki banyak varietas budidaya (kultivar).
Rumphius (1690an) menyebutkan ada dua bentuk komak yaitu
putih dan hitam. Saat ini kacang komak digolongkan ke dalam
tiga kelompok kultivar yang tersebar dibeberapa daerah di dunia
yaitu Kelompok kultivar Lablab (tersebar luas), Kelompok kultivar
Ensiformis (Asia Tenggara, Afrika Timur) dan Kelompok kultivar
Bengalensis (Asia Selatan, Afrika Timur.
Kacang komak dapat beradaptasi baik pada daerah yang
mempunyai curah hujan 600-3.000 mm/th dan ketinggian
tempat 0 - 2.500 m dari permukaan laut. Tanaman ini dapat
tumbuh pada kisaran jenis tanah mulai dari pasir dalam sampai
liat yang kuat asal drainase baik. pH tanah yang dikehendaki 4,47,8. Terdapat beberapa informasi yang menunjukkan bahwa
tanaman komak dapat tumbuh dan berproduksi di lahan kering.
KPH Perhutani kabupaten Situbondo menginformasikan bahwa
pada saat musim kemarau di lahan kering di wilayah kecamatan
2

Kendit banyak ditanam kacang komak. Selain itu dari hasil
penelitian yang dilakukan oleh Setyorini (2008 dalam Suharjanto,
2010), didapatkan kacang komak yang tumbuh dan berproduksi
di lahan kering di wilayah kecamatan Tongas, kabupaten
Probolinggo. Kemudian dari hasil observasi lapangan yang
dilakukan peneliti pada bulan Oktober-Nopember 2009,
didapatkan 2 genotip kacang komak yang ditanam di lahan
kering yaitu di Malasan, kecamatan Tegalsiwalan, kabupaten
Probolinggo dan di kecamatan Klakah kabupaten Lumajang (
Suharjanto, 2010).
Dolichos lablab banyak dibudidayakan diwilayah pesisir
utara Jawa Timur dan Madura. Budidaya kacang komak sangat
mudah karena mempunyai daya adaptasi yang tinggi dengan
masukan (input) yang rendah sampai sedang. Budidaya tanaman
komak hitam secara garis besar menurut Suharjanto (2010)
dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
1. Jarak tanam Penanaman kacang komak monokultur bisa
menggunakan alur bajak dengan kebutuhan benih 90-125
kg/ha, atau intensif dengan tugal dengan jarak tanam 40 cm
x 10 cm (1 biji/lubang) atau 40 cm x 20 cm (2 biji/lubang).
2. Penanaman tumpangsari atau tumpanggilir ditanam diselasela tanaman jagung sesuai dengan jarak tanam jagung.
Populasi optimal 125.000 pohon/ha, dengan hasil 1,2 t/ha
pada pertanaman monokultur dan 0,91 t/ha pada penanaman
tumpangsaridengan jagung, peningkatan populasi menjadi
250.000 tanaman/ha dapat menurunkan hasil biji komak
15%. b. Pengendalian hama penyakit Hama penyakit jarang
ditemukan pada tanaman komak, hama yang sering
ditemukan adalah berbagai jenis ulat, namun tidak banyak
mempengaruhi hasil. Bila dilakukan pengendalian hama
penyakit dapat meningkatkan hasil sebesar 60% dan bila
disertai dengan.
3. Pemupukan dapat meningkatkan hasil sekitar 75%. Dosis
anjuran pemupukan hingga takaran 45 kg urea + 90 kg TSP
+ 90 kg.
4. Pengairan Kacang komak mampu berproduksi hingga 0,8 t/ha
hanya dengan pengairan pada saat tanam. Apabila tanaman
diairi 1 kali pada saat tanam produksi mencapai 0,71 t/ha,
dan akan meningkat 0,78 t/ha bila diairi 2 kali, yaitu saat
tanam dan umur 1 bulan.
5. Pemangkasan Pemangkasan pada kacang komak biasa
dilakukan sebelum pembungaan yang bertujuan untuk
merangsang pembungaan dan pertumbuhan polong.
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C. Penanganan dan Penggunaan Biji Komak
Produktivitas kacang komak bisa mencapai 6-10 ton per
hektar, sedangkan produktivitas kedelai hanya sekitar 1.3 ton per
hektar. Hal ini disebabkan karena kacang komak merupakan
tanaman tropis, sedangkan kedelai merupakan tanaman
subtropis (Subagio, 2006). Produktivitas kacang komak yang
tinggi tersebut dikarenakan komoditas ini merupakan tanaman
tropis sedangkan kedelai merupakan tanaman subtropis. Kacang
komak bisa ditanam di lahan marjinal sehingga tidak
membutuhkan banyak input produksi seperti pupuk dan air, serta
lebih tahan hama. Penanaman kacang komak pada lahan
marjinal justru akan memperbaiki struktur tanah karena akar
tanaman ini dapat mengikat unsur Nitrogen (Suharjanto, 2010).
Sifat tersebut menjadikan kacang komak berpotensi untuk
dijadikan bahan pangan alternatif pengganti kedelai yang saat ini
harganya terus melambung, dengan kandungan gizi tidak jauh
berbeda dan harga lebih murah. Secara umum komak dapat
dimanfaatkan dalam bentuk biji muda, biji kering, kecambah biji,
biji fermentasi atau ekstrak proteinnya. Sebagian besar kacang
komak dipanen dalam bentuk biji yang telah masak atau tua.
Kacang komak sebagai bahan pangan dibagi menjadi
dua yaitu 1) cepat hidang dan 2) produk olahan. Cepat hidang,
kacang komak diolah menjadi kacang komak rebus, kacang
komak goreng atau kecambah kacang komak. Pengolahan
menjadi kecambah sangat menguntungkan karena dapat
meningkatkan kandungan asam ascorbat dari tidak terdeteksi
menjadi 55 mg/100 g bahan kering dan vitamin B, serta
menurunkan atau menghilangkan senyawa antinutrisi.
Pengolahan melalui fermentasi, penepungan atau ekstraksi
protein juga menjadi potensi dan peluang cukup besar untuk
dikembangkan.
Di Nusa Tenggara Barat masyarakat sejak dulu sudah
mengkonsumsi tempe dari bahan biji komak. Di China, komoditas
ini dimanfaatkan sebagai campuran obat kuat karena
mengandung zat aprodisiak. Masyarakat menggunakan daun
tanaman ini untuk hijauan pakan ternak, bahkan daun muda
dapat dijadikan sayur. Buah muda (polong) dapat dimanfaatkan
untuk sayur seperti kacang kapri (kacang polong). Biji kacang
yang tua digunakan sebagai campuran makanan yang bersantan
atau campuran nasi ketan yang dapat meningkatkan kandungan
protein. Jenis-jenis produk yang dapat dibuat dari kacang komak
antara lain tempe, kecap, tahu, tepung komposit, makanan bayi,
konsentrat protein, isolat protein, hidrolisat protein, pangan
fungsional dan pakan ternak. Produksi komak yang ditanam pada
4

lahan kering oleh petani dapat mencapai 1000-1200 kg biji
kering/ ha (Subagio, 2006). Kandungan nutrisi yang ada pada
komak.
1. Protein Dari segi kandungan gizi
Protein pada kedelai masih lebih tinggi dibandingkan
komak hitam, kacang tanah, komak putih dan kacang hijau
namun komak mempunyai kelebihan karena memiliki
antioksidan cukup tinggi dan kandungan asam askorbatnya
(vitamin C) 10 kali lipat. Penggunaan komak hitam untuk
pangan bisa dikembangkan untuk industri pembuatan tahu,
tempe, kecap, tepung komposit, konsentrat atau isolat
protein, bahan pangan fungsional serta makanan bayi.
Sebagai bahan pembuatan tahu, bisa digunakan komposisi
persen komak dan 80 persen kedelai supaya tahu tidak
mudah hancur. Sedangkan untuk tempe, bisa digunakan 100
persen kacang komak. Selama ini masyarakat banyak
memanfaatkan kacang komak untuk sayur.
2. Karbohidrat Biji komak
Komak mengandung karbohidrat yang dapat dimakan
lebih dari 60 %. Karbohidrat sebagian besar berupa pati dan
berada dalam kotiledon. Jumlah pati dalam biji komak
dipengaruhi oleh kematangan biji (Susanto, 1990). Biji yang
lebih matang mengandung pati yang lebih tinggi. Pada biji
komak yang masih muda kandungan pati antara 38,6 %
sampai 46,0 % sedangkan biji yang sudah masak optimal
belum banyak diketahui.
3. Lemak Biji komak
Lemak biji komak berbeda dengan biji kedelai dan
kacang tanah dalam hal kadungan lemak, biji komak hitam
memiliki kandungan lemak yang rendah, jumlahnya sekitar
1,49%, sementara pada kedelai kandungan lemaknya sangat
tinggi dapat mencapai sekitar 18 % dan kacang tanah bisa
mencapai 54 %. Kandungan lemak rendah dari komak hitam
sangat potensi untuk dikembangkan sebagai ingredien
pangan berkalori rendah, sehingga cocok untuk orang-orang
yang diet terhadap makanan dengan kandungan lemak tinggi.
Di negara berkembang hampir 43% kebutuhan protein
berasal dari tanaman. komak dan merupakan salah satu sumber
protein yang cukup tinggi setelah kedelai dan kacang tanah.
Kandungan protein komak hitam adalah 20,80 %,. D. Vitamin Biji
kacang ini juga mengandung vitamin A, B, dan C yang cukup
tinggi. Biji tanaman ini mengandung tannin, phytate, dan trypsin
inhibitors, kandungannya sangat beragam tergantung
5

varietasnya, namun dengan perendaman atau pemanasan akan
menghilangkan aktivitas dari senyawa ini ( Setyorini, 2008 dalam
Suharjanto, 2010).
Sukamto, Aulanni’am dan Sudiyono (2009) mencoba
memperbaiki sifat fungsional protein kacang komak fraksi
globulin 7S dengan teknik interaksi menggunakan gum xantan.
Hasil penelitian ini adalah terjadi interaksi fraksi globulin 7S
dengan gum xantan pada pH 7. Produksi terbaik yang
memberikan sifat fungsional terjadi pada larutan konsentrasi
10% dengan Gum xantan konsentrasi 0,75% dengan ratio (1:1).

6

CHAPTER II
ANATOMI AKAR
DAN PROSES FISIOLOGIS
OLEH: ARASTI

A. Pendahuluan
Akar Dolichos lab-lab secara fisiologis berfungsi sebagai
penyerap air dan unsur hara. Nutrisi-nutrisi yang diserap oleh
akar akan dilasurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Strukturstruktur anatomi yang bertugas dalam penyerapan nutrisi ini
dapat dilihat dalam pengamatan anatomi. Struktur anatomi akar
Dolichos lablab berdasarkan jenis bijinya menurut Fanh (1991)
terdiri dari epedermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat
(stele).
Respirasi pada tumbuhan dapat dilakukan melalui
permukaan akar, batang, dan daun. Hadi (2013) menjelaskan
bahwa respirasi yang terjadi melalui permukaan akar dan batang
disebut respirasi lentisel. Respirasi dapat diukur secara
kuantitatif dengan cara menangkap CO2 atau mengukur
kebutuhan O2 yang dibutuhkan oleh tanaman dalam proses
respirasi aerob.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengamatan struktur anatomi akar Dolichos
lablab?
2. Bagaimana pengamatan proses respirasi akar Dolichos
lablab?
C. Tujuan
1. Menganalisis pengamatan struktur anatomi akar Dolichos

lablab
2. Menganalisis pengamatan proses respirasi akar Dolichos

lablab
D. Alat Dan Bahan
1. Pengamatan Jaringan
a) Alat
Botol falkon
Kaca benda
7

Kaca penutup
Gelas arloji
Mikrotom
Mikroskop
Oven
Jarum ose
Skapel
Cutter
inkubator
b) Bahan
Akar Dolichos lablab
FAA
Alkohol 30%, 50%, 60%, 70%, 80%, dan 100%
Xylol
Aquades
Parafin
Safranin
Tisu
Enthelen
2. Pengaman Fisiologis
a) Alat
Botol kaca
Dua kotak gabus
Bor gabus
Timbangan
Isolasi besar
Respirometer
Jarum suntik
b) Bahan
Kecambah Dolichos lablab
Kapas
KOH
Aquadest
Vaselin
Eosin
E. Metode
1. Pengamatan Anatomi
a) Memotong akar Dolichos lablab sebesar 0,5 cm kemudian
dimasukkan pada botol flakon
b) Memfiksasi akar dengan FAA selama 48 jam
8

c) Membuang FAA
d) Mendehindrasi 30%, 50%, 60%, 70%, 80%, dan 100%
e) Menetesi akar Dolichos lablab dengan alkohol:xylol, 3:1,
1:1, dan 1:3, masing-masing 30 menit
f) Menetesi akar Dolichos lablab dengan xylol murni 1 selama
30 menit
g) Menetesi akar Dolichos lablab dengan xylol murni 2 selama
20 menit dan 10 menit dalam inkubator
h) Menetesi akar Dolichos lablab dengan xylol : parafin, 1:9
selama 24 jam (diletakkan dalam oven suhu 600C)
i) Mengganti dengan parafin murni dan disimpan dalam oven
selama 1 jam
j) Block, dibiarkan sampai mengeras
k) Melakukan pengirisan dan perekatan akar Dolichos lablab
l) Menetesi xylol 1 selama 3 menit
m) Menetesi xylol 2 selama 3 menit
n) Menetesi campuran alkohol : xylol, 1:3, 1:1, 3:1, masingmasing 3 menit
o) Mendehidrasi dengan alkohol 100%, 80%, 70%, 50%,
30% masing-masing 3 menit.
p) Mencuci akar Dolichos lablab dengan aquades
q) Menetesi akar Dolichos lablab dengan larutan pewarna
safranin selama 2 jam
r) Mencuci akar Dolichos lablab dengan aquades
s) Mendehidrasi dengan alkohol, 30%, 50%, 70%, 80% dan
100% masing-masing 3 menit
t) Menetesi akar Dolichos lablab dengan campuran alkohol :
xylol, 3:1, 1:1, 1:3, masing-masing 3 menit
u) Menetesi dengan xylol 1 selama 3 menit
v) Menetesi dengan xylol 2 sebelum kering ditambahkan
enthelen langsung ditutup dengan kaca penutup.
w) Melakukan pengamatan anatomi pada akar Dolichos lablab
menggunakan mikroskop
2. Pengamatan Fisiologis
Pengamatan fisiologis pada akar dilakukan dengan
pengamatan respirasi pada kecambah Dolichos lablab dengan
tujuan membuktikan bahwa proses respirasi aerob dihasilkan
energi panas atau membutuhkan O2 lebih banyak tergantung
pada jenis tanaman. Langkah kerja pada pengamatan
respirasi aerob dijelaskan pada tabel 1.
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Tabel 1. Langkah Kerja Pengamatan Fisiologis (Respirasi
Kecambah)
No.

Gambar

Langkah Kerja

1.

Menyiapkan bahan

2.

Menimbang kecambah
Dolichos lablab sebanyak 3
kali masing-masing seberat
8, 9 dan 10 gram

3.

Menimbang KOH sebanyak 3
kali, masing-masing 2 gram

4.

Meletakkan KOH pada kapas
yang sudah basah

5.

Menutup KOH dengan kapas

6.

Memasukkan kapas yang
berisi KOH ke dalam botol
kaca.
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No.

Gambar

Langkah Kerja

7.

Memasukkan kecambah
Dolichos lablab ke dalam
botol kaca yang berisi KOH

8.

Menutup botol kaca dengan
gabus secara rapat

8.

Mengolesi vaselin di
sekeliling tutup botol

9.

Meletakkan botol yang berisi
kecambah 8 gram, 9 gram
dan 10 gram secara sejajar.

10.

Menyuntikkan eosin ke pipa
berkala dan keadaan
respirometer datar

11.

Mengamati kenaikan eosin
setiap 2 menit selama 14
menit
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F. Hasil
1. Pengamatan Anatomi
a) Foto Pengamatan

a. Preparat Basah

b. Preparat dengan Safranin

Gambar 1. Penampang Melintang Akar Komak Pembesaran
4X10 (Sumber: Pengamatan Pribadi, 2019)

b) Foto Literatur

E

A
B

F

C

G

D

A. Rambut akar
B. Epidermis
C. Cortex
D.Endodermis
E. Stele
F. Xlyem
G.Floem

Gambar 2. Penampang Melintang Akar Komak
Pembesaran 10X25 (Sumber: Wahyuni, 2018)
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2. Pengamatan Fisiologis
a) Foto Pengamatan

Gambar 3. Pengamatan Respirasi
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2019)

0.014
0.012
0.01
0.008

Perlakuan A

0.006

Perlakuan B

0.004

Perlakuan C

0.002
0
P. A

P. B

P. C

Gambar 4. Grafik Pengamatan Respirasi
Kecambah Dolichos lablab

G. Pembahasan
1. Pengamatan Anatomi
Penampang lintang akar komak mempunyai struktur
anatomi yang sama pada sistem jaringannya yakni berupa
Epidermis, Cortex, Stele, Endodermis, Xylem, Floem, rambut
akar serta empulur. Selain itu anatomi akar komak benguk
tersebut menunjukkan bentuk yang berbeda-beda terutama
pada bagian berkas pembuluh. Berkas pembuluh terdiri dari
jaringan pembuluh dengan satu atau beberapa lapisan sel
disebelah luarnya yaitu Perisikel.
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Jumlah lapisan Epidermis akar terdiri atas satu lapis
sel, berbentuk persegi dan persegi panjang dengan bentuk
tidak teratur. Pada bagian tersebut terdapat rambut akar
yang merupakan sel Epidermis yang memanjang ke luar dan
berbentuk tabung. Cortex terdiri dari sel Parenkim yang
berbentuk bulat, tersusun rapat dengan bentuk yang tidak
teratur serta mempunyai jarak antar sel. Lapisan dalam
Cortex berkembang menjadi Endodermis. Endodermis terdiri
atas satu lapis sel. Stele (silinder pembuluh) tersusun atas
satu atau beberapa lapisan sel yang terdiri dari jaringan
pembuluh berupa Xylem dan Floem yang tersusun dalam
bentuk lingkaran.
Jumlah lapisan Epidermis tiap spesies terdiri atas satu
lapis sel. Menurut Hidayat (1995), sel Epidermis biasanya
terdiri dari satu lapis sel. Namun pada akar udara Orchidaceae
dan Araceae epifit didaerah tropika, Epidermis berlapis
banyak dan terspesialisasi membentuk Velamen.42 Cortex
terdiri dari sel Parenkim yang bervakuola besar dan berbentuk
bulat, tersusun rapat dengan bentuk yang tidak teratur serta
mempunyai jarak antar sel. Hal ini senada dengan penelitian
yang dilakukan oleh Tekin dan Yilmaz (2015) yang
menyatakan bahwa sel-sel Parenkim umumnya mempunyai
bentuk yang tidak teratur, kadang-kadang berbentuk oval
yang tidak teratur, oval dan bundar pada semua spesies lain.
Stele dikelilingi oleh cincin sel yang disebut Perisikel.
Sel-sel tersebut bersifat meristematik yakni mampu
menghasilkan sel-sel sekunder. Didalam Stele terdapat
silinder vaskular dari Xylem dan Floem, Xylem memiliki bentuk
seperti bintang dengan Floem berada diantara lengan-lengan
bintang dari Xylem. Sistem jaringan pembuluh pada sayatan
akar kelima spesies menunjukkan adanya perbedaan pada
silinder pembuluh, dimana berkas pembuluh Xylem berbentuk
seperti tanda silang dengan Metaxylem berada di tengah atau
dinamakan dengan istilah Tetrach, juga berkas Xylem banyak
(Metaxylem) membentuk lingkaran disertai empulur yang luas
di bagian tengahnya (Polyarch). Menurut Hidayat (1995), jika
bagian tengah tidak ditempati jaringan pembuluh, maka
bagian itu diisi oleh Parenkim empulur. Pada akar Xylem
tersusun dalam sejumlah berkas yang terpisah dan letaknya
bergantian dengan berkas Floem yang tersusun dalam bentuk
lingkaran. Bila jumlah berkas tidak banyak, maka Xylem
sering bersatu ditengah akar sehingga akar tidak berempulur,
sesuai dengan jumlah berkas Xylem di tepi, maka akar
dinamakan Diarch bila terdapat dua berkas Xylem, Triarch jika
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jumlah berkas tiga, Tetrach jika jumlah berkas empat dan
seterusnya. Pada akar Pentarch, bagian tengah tidak terisi
oleh Metaxylem, melainkan Parenkim empulur. Metaxylem
terdapat di tepi dibagian dalam Protoxylem. Bila jumlah kutub
lebih banyak, akar disebut Polyarch disertai empulur yang
luas. Sifat Polyarch umumnya terdapat pada monokotil.
Pada bagian akar tersebut juga terdapat akar lateral.
Menurut Campbell dan Jane (2008), akar lateral muncul dari
Perisikel yang merupakan lapisan sel terluar pada silinder
vaskular yang berada disebelah dan tepat didalam
Endodermis. Akar samping menembus Cortex dan Epidermis
hingga ia muncul dari akar yang sudah ada. Akar lateral tidak
bisa bermula di dekat permukaan akar karena sistem
vaskularnya harus bersambungan dengan silinder vaskular
ditengah akar yang sudah ada.
2. Pengamatan Fisiologis
Respirasi merupakan proses penguraian bahan makanan
yang menghasilkan energi. Respirasi dilakukan oleh semua
penyusun tubuh baik sel hewan, Sel tumbuhan, dan sel manusia
respirasi adalah pembakaran glukosa oleh oksigen akan
menghasilkan energi karena semua bagian tumbuhan, tersusun
oleh jaringan dan jaringan tersusun atas sel, maka respirasi pada
sel (Campbell, 2008). Pengamatan respirasi hasilnya rata- rata
banyaknya O2 yang dibutuhkan berbanding lurus dengan berat
kecambah. Kecambah 8 gram tidak memerlukan O2 hal ini
mungkin karena O2 yang ada didalam botol You-c 1000 masih
mencukupi. Kecambah 9 gram rata-rata O2 yang dibutuhkan
0.00004 ml/menit/gr, kecambah 10 gram rata-rata O2 Yang
dibutuhkan 0.000086 ml/menit /gr.
Laju respirasi dipengaruhi oleh kesediaan subrat,
oksigen (ketersediaan), suhu, tipe dan umur tumbuhan. Masingmasing tumbuhan memiliki perbedaan metabolisme sehingga
kebutuhan untuk berrespirasi akan berbeda pada masingmasing, spesies. Tumbuhan muda menunjukkan laju respirasi
yang lebih tinggi dibandingkan tumbuhan yang tua. (Ross,
1995). Laju respirasi pada kecambah Dolichos lab-lab cukup
tinggi karena ada reaksi katabolisme (pembakaran) nutrisi dari
koteledon untuk tumbuh. Laju respirasi meningkat Cepat Sampai
mencapai Puncak perkecambahan, kemudian menurun Setelah
dewasa. Penurunan pertumbuhan akan sebanding dengan
penurutan metabolisme (Dwisosaputro, 1985).
Manfaat dari respirasi bagi tumbuhan terlihat dalam
proses respirasi dimana terjadi proses pemecahan senyawa
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organik, dari proses tersebut dihasilkan senyawa-senyawa antara
lain yang berfungsi sebagai pembentuk tubuh. SenyawaSenyawa tersebut meliputi asam amino untuk protein,
nukleoitida untuk asam nukleat dan prazat karbon untuk pigmen
profirin ( Seperti klorofil dạn Sitokrom) lemak, sterol, karotenoid,
plomen plavonoid seperti antosianin dan senyawa-senyawa
aromatik, Seperti lignin ( Doewes, 2011).
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CHAPTER III
ANATOMI BATANG
DAN PROSES FISIOLOGIS
OLEH: RIMTHA ZALSALINA P.

A. Pendahuluan
Batang Dolichos lab-lab secara fisiologis berfungsi
sebagai penyokong tubuh tumbuhan dan mengankut air dan
unsur hara dari akar menuju daun. Batang adalah tempat
transfort nutrisi yang diseram oleh akar dan disalurkan menuju
daun. Jaringan yang bertugas dalam penyerapan nutrisi ini dapat
dilihat dalam pengamatan anatomi. Struktur anatomi batang
Dolichos lablab berdasarkan jenis bijinya menurut Fanh (1991)
terdiri dari 1) pidermis:berkutikula & terdapat stomata; 2) Sistem
jaringan dasar: korteks (jaringan parenkima, kolenkima,
sklerenkima) dan empulur (jaringan. parenkima); 3) Sistem
jaringan pembuluh:xilem& floem dalam berkas tersusun
melingkar.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengamatan struktur anatomi batang Dolichos
lablab?
2. Bagaimana pengamatan pertumbuhan dan gerak
tumbuhan pada Dolichos lablab?
C. Tujuan
1. Melakukan pengamatan struktur anatomi batang Dolichos

lablab
2. Melakukan pengamatan proses pertumbuhan dan gerak
tumbuhan pada Dolichos lablab
D. Alat Dan Bahan
1. Pengamatan Jaringan
a) Alat
Botol falkon
Kaca benda
Kaca penutup
Gelas arloji
Mikrotom
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Mikroskop
Oven
Jarum ose
Skapel
Cutter
Inkubator
b) Bahan
Batang Dolichos lablab
FAA
Alkohol 30%, 50%, 60%, 70%, 80%, dan 100%
Xylol
Aquades
Parafin
Safranin
Tisu
Enthelen
2. Pengaman Fisiologis
a) Alat
Kater
Penggaris
Gunting
b) Bahan
Biji Dolichos lablab
Tanah
Pasir
Polybag
Kardus
Kertas label
Tusuk sate
Plastik bening
Isolasi
E. Metode
1. Pengamatan Anatomi
a) Memotong batang Dolichos lablab sebesar 0,5 cm
kemudian dimasukkan pada botol flakon
b) Memfiksasi akar dengan FAA selama 48 jam
c) Membuang FAA
d) Mendehindrasi 30%, 50%, 60%, 70%, 80%, dan 100%
e) Menetesi batang Dolichos lablab dengan alkohol:xylol,
3:1, 1:1, dan 1:3, masing-masing 30 menit
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f) Menetesi batang Dolichos lablab dengan xylol murni 1
selama 30 menit
g) Menetesi batang Dolichos lablab dengan xylol murni 2
selama 20 menit dan 10 menit dalam inkubator
h) Menetesi batang Dolichos lablab dengan xylol : parafin,
1:9 selama 24 jam (diletakkan dalam oven suhu 600C)
i) Mengganti dengan parafin murni dan disimpan dalam
oven selama 1 jam
j) Block, dibiarkan sampai mengeras
k) Melakukan pengirisan dan perekatan batang Dolichos

lablab
l) Menetesi xylol 1 selama 3 menit
m) Menetesi xylol 2 selama 3 menit
n) Menetesi campuran alkohol : xylol, 1:3, 1:1, 3:1, masingmasing 3 menit
o) Mendehidrasi dengan alkohol 100%, 80%, 70%, 50%,
30% masing-masing 3 menit.
p) Mencuci batang Dolichos lablab dengan aquades
q) Menetesi batang Dolichos lablab dengan larutan pewarna
safranin selama 2 jam
r) Mencuci batang Dolichos lablab dengan aquades
s) Mendehidrasi dengan alkohol, 30%, 50%, 70%, 80%
dan 100% masing-masing 3 menit
t) Menetesi batang Dolichos lablab dengan campuran alkohol
: xylol, 3:1, 1:1, 1:3, masing-masing 3 menit
u) Menetesi dengan xylol 1 selama 3 menit
v) Menetesi dengan xylol 2 sebelum kering ditambahkan
enthelen langsung ditutup dengan kaca penutup.
w) Melakukan pengamatan anatomi pada batang Dolichos
lablab menggunakan mikroskop
2. Pengamatan Fisiologis
Pengamatan fisiologis pada batang dilakukan dengan
pengamatan pertumbuhan dan gerak tumbuhan Dolichos
lablab dengan tujuan membuktikan bahwa proses
pertumbuhan dan cahaya matahari mempengaruhi
pertumbuhan dan gerak tanaman. Langkah kerja pada
pengamatan pertumbuhan dan gerak pada tanaman
dijelaskan pada tabel 2.
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Tabel 2. Langkah Kerja Pengamatan Fisiologis (Pertumbuhan dan
Gerak tanaman)
No.

Gambar

Langkah Kerja

1.

Menyiapkan alat dan bahan

2.

Mencampurkan pasir dan
tanah

3.

Memasukkan tanah kedalam
polybag sebanyak ¾ dari
volume polybag

4.

Menyiram tanah yang ada
polybag

5.

Meletakkan kacang merah
dipolybag setiap polybag 10
biji

6.

Memberi label pada setiap
kadang merah
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No.

Gambar

Langkah Kerja

7.

Memberi label pada polybag
A, B dan C

8.

Meletakkan polybag A

8.

Melubangi kardus 10X10 cm

9.

Meletakkan polybag B dan
pada bagian lubang dengan
plastik

10.

Meletakkan polybag C di
dalam kardus

11.

Mengamati tinggi tanaman
panjang dan lebar daun
selama 14 hari pada
polybag A.
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No.

Gambar

Langkah Kerja

12.

Mengamati tinggi tanaman
panjang dan lebar daun
selama 14 hari pada
polybag B.

13.

Mengamati tinggi tanaman
panjang dan lebar daun
selama 14 hari pada
polybag C.

14.

Menimbang tanaman
polybag A berat rata-rata
2,74 gram.

15.

Menimbang tanaman
polybag B berat rata-rata
2,62 gram.

16.

Menimbang tanaman
polybag C berat rata-rata
2,24 gram.
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F. Hasil
1. Pengamatan Anatomi
a) Foto Pengamatan

a. Preparat Basah

b. Preparat dengan Safranin

Gambar 5. Penampang Melintang Batang Muda Komak
Pembesaran 10X10 (Sumber: Pengamatan
Pribadi, 2019)

b) Foto Literatur
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Trikoma
Epidermis
Korteks
Persikel
Floem
Kambium
Metaxilem
Protoxilem
Parenkim
Empulur

Gambar 6. Penampang Melintang Batang Muda Komak
Pembesaran 10X40(Sumber, Jayanti, 2017)
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2. Pengamatan Fisiologis

Polybag A. pada tempat Terang

Polybag B. pada Kardus yang dilubangi

Polybag C. pada tempat Gelap
Gambar 7. Hasil Pengamatan Pertumbuhan dan Gerak
Tamanan (Sumber, , 2017)

24

250

Biji 10

200

Biji 9

150

Biji 8
Biji 7

100

Biji 6
50

Biji 5
Biji 4

0
Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari
ke 2 ke 4 ke 6 ke 8 ke 10 ke 12 ke 14

Biji 3

Gambar 8. Hasil Pengamatan Pertumbuhan Dolichos lab-lab
(Sumber: Pengamatan Pribadi, 2019)
Tabel 3. Pengamatan Pertumbuhan dan Gerak Tanaman

No.

Perlakuan

Berat
Ratarata
(gram)

Rata-rata
Ketinggian
Tanaman
(cm)

1.

Polybag A

2,74

22,81

2.

Polybag B

2,63

31,43

3.

Polybag C

2,24

28,7

25

Morfologi atau
Penampakan Fisik
 Batang kecil
 Daun berwarna
hijau
 Permukaan daun
lebar
 Tanaman berwana
hijau segar
 Tanaman berwarna
hijau pucat
 Fototropisme
positif
 Daun kecil
 Daun berwarna
hijau pucat
 Batang lemas
 Tumbuhan kuning
 Daun berukuran
kecil
 Tanaman rapuh
dan berwarna
kuning

G. Pembahasan
1. Anatomi
Struktur
anatomi
batang
pada
preparat
menunjukkan bahwa hanya terdapat sel epidermis dengan
selapis sel berbentuk persegi panjang. Hal ini senada dengan
penelitian yang dilakukan oleh Okwuchukwu dan
Owabukeonye (2017) yang menyatakan bahwa sayatan
melintang yang diamati pada lapisan epidermis menunjukkan
satu lapisan sel epidermis pelindung dengan sel-sel berbentuk
persegi panjang dengan selapis kutikula yang sangat tipis.
Pengamatan preparat juga ditemukan jaringan dasar
(Cortex) yang tersusun atas sel-sel Parenkim. Jaringan Cortex
lebih banyak ditemukan pada daerah dekat Epidermis. Selain
menyusun Cortex, Parenkim juga menyusun empulur tapi
ukuran Parenkim pada empulur berbeda-beda yakni pada
bagian tepi empulur berukuran kecil dan semakin ketengah
ukurannya bertambah semakin besar. Hal ini senada dengan
penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2017), yang
menyatakan bahwa jaringan dasar batang komak terdiri atas
sel-sel parenkim yang menyusun bagian Cortex dan empulur.
Batang kacang komak, sel parenkim juga menyusun
daerah Interfasikuler (daerah penghubung antar berkas
pengangkut/berkas Fasikel). Di sebelah dalam Cortex
terdapat lapisan Perisikel yang tersusun regular dan kontinyu
yang disebut juga sebagai serat Perisikel yang memiliki selsel Sklerenkim/serat Sklerenkim. Perisikel ini berfungsi untuk
membentuk kambium gabus/kambium sekunder yang
nantinya akan membentuk Xylem dan Floem sekunder. Pada
batang komak muda masih belum ditemui Xylem dan Floem
sekunder.
Lapisan Cortex pada anatomi batang terdiri atas 5-7
lapis dengan sel berbentuk bulat. Hal ini senada dengan
penelitian yang dilakukan oleh Islam, dkk. (2013), yang
menemukan bahwa lapisan sel Cortex batang terdiri atas 510 lapisan pada sayatan melintang. Cortex tersusun dari selsel berukuran besar dan kecil. Sel Parenkim berbentuk bulat,
oval ataupun Polygonal dengan ukuran besar dan kecil.
Jumlah dan lapisan Cortex bervariasi tergantung usia, ukuran
dan tingkat pertumbuhan sekunder suatu tumbuhan atau
bagian tubuh tumbuhan.
Stele (silinder pembuluh) terdiri dari jaringan
pembuluh Xylem dan Floem yang tersusun dalam suatu cincin
berbentuk lingkaran. Xylem pada setiap berkas vaskular
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terletak disebelah empulur dan Floem pada setiap berkas
terletak disebelah Cortex.
Diantara Xylem dan Floem terdapat kambium. Pada
sayatan melintang batang terdapat perbedaan pada bagian
kambium. Kambium pada batang terletak diantara Xylem dan
Floem yang akan membentuk kambium sekunder dan dapat
menyebabkan terbentuknya Xylem dan Floem Sekunder.
Komak benguk termasuk tumbuhan batang berkayu. Menurut
Jayanti (2017) Inisiasi kambium vaskuler pada batang kacang
komak terjadi pada berkas pengangkut di daerah diantara
Xylem dan Floem pada bagian Basal internodus pertama
batang dan secara gradual meluas ke arah luar. Segera
setelah terbentuknya kambium vaskuler (fascicular kambium)
maka akan terbentuk Xylem sekunder dibagian dalam
(adaksial) dan Floem sekunder di sebelah luar (abaksial).
Kambium Fascicular yang terdapat pada berkas pengangkut
besar dan berkas pengangkut kecil terbentuk secara simultan.
Kambium pertama kali ditemukan terjepit diantara daerah
Fascicular dari berkas pengangkut primer. Berikutnya
kambium meluas ke dalam daerah Interfascicular membentuk
cincin kambium yang lengkap. Cincin kambium yang lengkap
pada batang kacang komak mulai ditemukan pada bagian
basal batang tanaman yang berumur 10 hari. Sementara pada
kacang-kacangan berkayu cincin kambium lengkap mulai
ditemukan pada batang tanaman yang berumur 9 hari.
2. Fisiologi
Gerak adalah satu ciri makhluk hidup, tujuannya agar
dapat melakukan aktivitas, gerak pada tumbuhan bersifat
pasif dan terjadi Karena adanya rangsangan dari lingkungan,
Selain itu gerak pada tumbuhan dikarenakan proses
pertumbuhan (Kadaryanto, 2000). Gerak pada tumbuhan
berdasarkan penyebabkan dibagi menjadi 3 bagian yaitu
higroskopik dipengaruhi oleh air. Gerak etionom dipengaruhi
oleh rangsangan luar, dan gerak endonom /otonom
dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri
(Ferdinand, 2003).
Pergerakan tanaman terjadi karena adanya proses
pertumbuhan dan adanya kepekaan terhadap rangsangan
atau iritabilitas yang memiliki oleh tumbuhan baik itu
mendekati atau menjauhi arah rangsangan iritabilitas adalah
kemapuan tumbuhan menanggapi rangsangan Gerak pada
tumbuhan tidak seperti gerak pada hewan. gerak Pada
tumbuhan umumnya lambat dan tidak terlihat oleh mata
(franklin, 1991). Pengamatan pada pertumbuhan Dolichos
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lablab Selama 14 hari dengan 3 perlakuan yaitu polybag A
diletakkan diluar dan langsung terkena sinar matahari,
Polybag B diletakkan di dalam kardus yang dilubangi 10x10
cm, dan Polybog C diletakkan di dalam kardus.
Pengamatan dilakukan 2 hari Sekali dengan
mengukur tinggi tanaman. Panjang dan lebar daun. 14 hari di
peroleh data berat rata-rata polybag A=2,74 gram, Polybag
B= 2,62 gram, dan polybag C=2.24 gram. Rata-rata tinggi
tanaman Polybag A=22,81 cm, Polybag B=31,43 cm dan
polybag C= 28,7 cm. Hanya Polybag B yang tanamannya
membengkok.
Berdasarkan hasil pengamatan maka dapat
disimpulkan bahwa berat tanaman berbanding lurus demgan
banyaknya cahaya matahari yang di terima tumbuhan.
sedangkan Ketinggian tanaman paling tinggi adalah polybag
B Kemudian polybag c dan kemudian polybag A. Morfologi
keseluruhan polybag A batang tegak, batang warna hijau,
Permukaan daun lebar dan berwarna hijau Segar. Polybag B
Tanaman berwarna hijau pucat, permukaan daun agak kecil,
dan Fototropisme positif. Polybag C Tanaman berwarna
pucat, batang rapuh, daun kecil dan berwarna kuning.
Polybag B tumbuhan Dolichos lablab mengalami
fototropisme positif yaitu tumbuhan kacang merah mengarah
ke cahaya (terjadi sudut pembengkokan) hal ini terjadi karena
adanya rasangan dari cahaya. Menurut Vya, 2010 Gerak pada
tumbuhan Selalu mengikuti arah arah datangnya cahaya oleh
Karena itu Semakin besar cahaya yang di dapatkan maka
akan Semakin merangsang arah Pertumbuhan tanaman
menuju Sumber cahaya. Polybog B rata-rata ketinggian
tumbuhan lebih tinggi daripada polybag A, hal ini karena
pengaruh cahaya matahari yang didapat berbeda polybag b
lebih Sedikit mendapat Cahaya daripada Polybag A, hal ini
menyebabkan tumbuhan Pada polybag B tumbuh Secara
maksimal.
Menurut Puspita. 1997 menjelaskan bahwa suatu
tanaman yang diletakkan di tempat gelap namun adalah cela
(hampir Sedikit) untuk Cahaya matahari bisa masuk, maka
tumbuhan itu akan bergerak mengikuti arah datangnya
cahaya, matahari yang merangsang tanaman tumbuh dengan
maksimal menjadi lebih cepat tinggi dan besar. Proses
pertumbuhan tanaman dibantu oleh hormon auksin, hormon
ini pada dasarnya sudah ada dalam Semua tumbuhan. Fungsi
utama hormon menjumpainya di Indonesia tumbuhan ini
terdiri dari anak- anak daun yang menempel pada tangkai dan
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juga Kembang Kecil berwarna merah muda daunnya beragam
dan tersusun berhadap serta berhentuk menyirip dengan tepi
yang rata. Tanaman ini memiliki duri- duri Kecil dan mudah
ditemukan dihalaman atau kebun Sekitar rumah.
(Prawinata,1991)
Hasil pengamatan Proses pertumbuhan dan arah
gerak pada Dolichos lablab tanaman pada polybag B dan C
lebih Cepat proses pertumbuhannya, namun warna yang
ditampilkan cenderung pucat dan kekuningan hal ini karena
hormon auksin yang ada pada Polybag B dan C bekerja
Secara maksimal sehingga tanaman pada Polybag B lebih
cepat dari pada Polybag A. Polybag A mendapat sihar
matahari yang cukup. Sehingga dapat berfotosintetis dengan
baik sehingga tanaman berwarna hrjau segar dan tegak,
namun proses pertumbuhan pada polybag A lambat hal ini
karena hormon auksin yang ada pada tumbuhan rusak karena
terkena sinar matahari.
Polybag B mendapat sinar matahari terbatas
Sehingga tanaman Pada polybag B harus berfotosintesis
Secara maksimal dan arah pertumbuhannya mengarah ke
arah adanya sinar matahari, namun proses pertumbuhan
tanaman lebih cepat dibanding polybag A. Hal ini karena
hormon auksin pada tumbuhan bekerja dengan baik hal ini
karena kurang mendapat Sinar matahari. Polybag C tidak
mendapat sinar matahari hal ini menyebabkan hormon auksin
bekerja secara maksimal namun tanaman ini tidak dapat
berfotosintesis sehingga tanaman berwarna kuning, daun
Kecil, dan batang rapuh, dengan tinggi tanaman yang lebih
panjang daripada Polybag A dan pdybag B.
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CHAPTER IV
ANATOMI DAUN
DAN PROSES FISIOLOGIS
OLEH: GALUH PALUPI

A. Pendahuluan
Daun Dolichos lab-lab secara fisiologis berfungsi sebagai
tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Jaringan yang
bertugas dalam proses foto sintesis dapat dilihat dalam
pengamatan anatomi. Struktur anatomi daun Dolichos lablab
menurut Fanh (1991) terdiri dari beberapa jaringan yaitu: 1)
epidermis: berkutikula & terdapat stomata; 2) system jaringan
dasar : jaringan pagar & bunga karang (mesofil); 3) system
jaringan pembuluh:xilem dan floem terdapat padatulang daun.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengamatan struktur anatomi daun Dolichos
lablab?
2. Bagaimana pengamatan proses fotosintesis pada daun
Dolichos lablab?
C. Tujuan
1. Menganalisis struktur anatomi daun Dolichos lablab
2. Menganalisis proses fotosintesis pada daun Dolichos lablab
D. Alat Dan Bahan
1. Pengamatan Jaringan
a) Alat
Botol falkon
Kaca benda
Kaca penutup
Gelas arloji
Mikrotom
Mikroskop
Oven
Jarum ose
Skapel
Cutter
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Inkubator
b) Bahan
Daun Dolichos lablab
FAA
Alkohol 30%, 50%, 60%, 70%, 80%, dan 100%
Xylol
Aquades
Parafin
Safranin
Tisu
Enthelen
2. Pengamatan Fisiologis
a) Alat
Tabung reaksi
Rak tabung reaksi
Beaker glass
Gelas arloji
Lampu
b) Bahan
Daun Dolichos lablab yang ditutupi kertas timah
Daun Dolichos lablab yang tidak ditutupi kertas timah
Kapas
Kertas label
Aquades
Alkohol
Lugol
Kertas timah
E. Metode
1. Pengamatan Anatomi
a) Memotong bagian tengah daun Dolichos lablab sebesar
0,5 cm sedangkan bagian tepi daun dibuang
b) Memasukkan daun Dolichos lablab pada botol flakon
c) Memfiksasi akar dengan FAA selama 24 jam
d) Membuang FAA
e) Mendehindrasi 30%, 50%, 60%, 70%, 80%, dan 100%
f) Menetesi daun Dolichos lablab dengan alkohol:xylol, 3:1,
1:1, dan 1:3, masing-masing 30 menit
g) Menetesi daun Dolichos lablab dengan xylol murni 1
selama 30 menit
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h) Menetesi daun Dolichos lablab dengan xylol murni 2
selama 20 menit dan 10 menit dalam inkubator
i) Menetesi daun Dolichos lablab dengan xylol : parafin, 1:9
selama 24 jam (diletakkan dalam oven suhu 600C)
j) Mengganti dengan parafin murni dan disimpan dalam oven
selama 1 jam
k) Block, dibiarkan sampai mengeras
l) Melakukan pengirisan dan perekatan daun Dolichos lablab
m) Menetesi xylol 1 selama 3 menit
n) Menetesi xylol 2 selama 3 menit
o) Menetesi campuran alkohol : xylol, 1:3, 1:1, 3:1, masingmasing 3 menit
p) Mendehidrasi dengan alkohol 100%, 80%, 70%, 50%,
30% masing-masing 3 menit.
q) Mencuci daun Dolichos lablab dengan aquades
r) Menetesi daun Dolichos lablab dengan larutan pewarna
safranin selama 2 jam
s) Mencuci daun Dolichos lablab dengan aquades
t) Mendehidrasi dengan alkohol, 30%, 50%, 70%, 80% dan
100% masing-masing 3 menit
u) Menetesi daun Dolichos lablab dengan campuran alkohol :
xylol, 3:1, 1:1, 1:3, masing-masing 3 menit
v) Menetesi dengan xylol 1 selama 3 menit
w) Menetesi dengan xylol 2 sebelum kering ditambahkan
enthelen langsung ditutup dengan kaca penutup.
x) Melakukan pengamatan anatomi pada daun Dolichos
lablab menggunakan mikroskop
2. Pengamatan Fisiologis
a) Menutup daun Dolichos lablab 3 hari sebelum praktikum
(keadaan masih melekat dengan pohon) dengan kertas
timah. Daun A dilakukan pada pagi (sekitar pukul 06:00
WIB) dan daun B pada sore hari (setelah matahari
terbenam sekitar pukul 18:00 WIB)
b) Tiga hari kemudian petiklah daun tersebu dan dibawah ke
laboratorium. Pemetikan daun tanpa perlakuan, Daun C
dilakukan pada pagi hari dan daun daun D pada sore hari
c) Memberi label pada daun (A, B, C dan D)
d) Menuangkan alkohol pada beaker glass
e) Merebus daun dengan mengunakan air sampai layu
(sekitar 1-2 menit)
f) Meniriskan daun yang telah direbus
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g) Memasukkan daun tersebut ke dalam beaker glass yang
berisi alkohol
h) Merebus daun dengan alkohol sampai pucat
i) Mengangkat daun rebusan Dolichos lablab dan dicuci
menggunakan aquadest
j) Mengeringkan sisa aquadest yang tertinggal pada daun
k) Meletakkan daun pada gelas arloji
l) Menetesi daun dengan lugol
m) Amati perubahan daun yang terjadi dan bandingkan
dengan daun yang tidak ditutupi kertas timah
F. Hasil
1. Pengamatan Anatomi
a) Foto Pengamatan

a. Preparat Basah

b. Preparat dengan Safranin

Gambar 9. Penampang Melintang Daun Komak Pembesaran
10X10(Sumber: Dokumen Pribadi, 2019)
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b) Foto Literatur

A
B
C
D
E
F

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Empulur
Floem
Metaxylem
Cortex
Epidermis
Trikoma

Gambar 10. Penampang Melintang Daun Komak
Pembesaran 10X25(Sumber: Wahyuni, 2018)

2. Pengamatan Fisiologis
Tabel 4. Data Pengamatan Fotosintesis
Indikator Warna
Sebelum
Setelah
Perlakuan
ditetesi
ditetesi
lugol
lugol

Bercak
Amilum

Daun A (ditutup pagi)

Pucat

kecoklatan

Sedang

Daun B (ditutup sore hari)
Daun C (dipetik pagi hari)
Daun D (dipetik sore hari)

Hijau
Pucat
Hijau

Hijau pucat
Kecoklatan
Hijau pucat

Sedikit
Banyak
Sedang

G. Pembahasan
1. Anatomi
Struktur anatomi daun Dolichos lablab pada bagi
Epidermis menujukkan bentuk dinding sel persegi panjang
yang bergelombang, tidak beraturan bentuknya dengan
banyak sudut. Stomata yang diteliti bertipe Parasitik
(Rubiaceae) berbentuk seperti ginjal sehingga untuk Dolichos
lablab tipe Parasitik memiliki letak stomata pada sel Epidermis
yaitu, stomata dikelilingi oleh 2 sel tetangga sejajar pada
setiap sisi kanan dan kiri yang merupakan sel epidermis
khusus yang disebut sel penjaga. Hal ini senada dengan
penelitian yang dilakukan oleh Siahpoosh, dkk. (2015) yang
menyatakan bahwa lapisan Epidermis atas dan bawah daun
tersusun Uniseriat dengan sel berbentuk persegi panjang
(Polygonal) dan Buliform. Pada lapisan ini stomata terdiri dari
sel penjaga yang biasanya berbentuk ginjal dan terletak pada
tingkat yang sama pada sel Epidermis. Tipe stomata yang
diamati adalah Parasitik (Rubiaceae) yang terdapat pada
kedua sisi (permukaan atas dan permukaan bawah daun)
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tetapi lebih banyak terdapat pada permukaan bawah.
Epidermis berbentuk gelombang (Polygonal). Jumlah dan
susunan sel tetangga ditentukan oleh suku tumbuhan
tersebut. Tumbuhan yang bertulang daun menyirip seperti
pada dikotil, stomata tersebar sedangkan daun dengan
pertulangan sejajar stomatanya berderet sejajar. Arah
membuka sel penutup stomata sejajar terhadap sel tetangga.
Stomata terdapat pada permukaan atas dan bawah
daun, namun lebih banyak terdapat pada bagian bawah daun
disebut juga Amfistomatik. Jumlah stomata yang lebih banyak
pada permukaan bawah daun merupakan suatu mekanisme
adaptasi tanaman terhadap lingkungan sehingga mengurangi
transpirasi. Elis, dkk (2014) menyatakan bahwa tipe
penyebaran stomata ada dua yaitu tipe apel jika stomata
hanya dijumpai pada permukaan bawah Hipostomatik daun,
sedangkan tipe potato stomata ada di kedua permuk aan atas
dan bawah daun Amfistomatik.
2. Fisiologis
Fotosintesis adalah proses penyusunan Senyawa
organik yong komplek oleh H2O dan CO2 dengan bantuan
Cahaya matahari (Kimball, 2002). Menurut Hadi tahun 2013
dalam Fotosintesis ada Juga reaksi yang terjadi yaitu reaksi
terang dan reaksi terang. Pada pengamatan fotosintesis kami
melakukan pengamatan Sach menggunakan daun Dolichos
lablab adalah daun D, C, A, dan B. Berdasarkan perlakuan
Pada daun Dolichos lablab harusnya amilum dihasilkan paling
banyak adalah daun C, B,D dan A hal ini karena daun C
(dipetik Sore) hasil fofosintesisnya masih utuh tidak
digunakan untuk respirasi, daun B (ditutup sore) hastl
fotosintesisnya hanya sedikit digunakan untuk respirasi, daun
D (dipetik pagi hari) hasil fotosintesis digunakan untuk
respirasi, daun A (ditutup pagi) tidak melakukan fotasintesis
dan tidak melakukan respirasi.
Hasil pengamatan Sachs yang tidak Sesuai dengan
perlakuan ini disebabkan oleh umur daun Dolichos lablab
yang digunakan (diberi perlakuan) tidak Sama. daun B dan C
lebih tua dari Pada daun A dan D, hal ini mempengaruhi
pengamatan karena daun muda lebih cepat laju fotosintesis
dan laju respirasinya. Menurut Ari 2010 mengatakan bahw
umur daun mempengaruhi proses fotosintesis, Proses
penuaan akan menyebabkan kelambatan proses fotosintesis.
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Amilum adalah Salah Satu hasil dari Fotosintesis yang
digunakan untuk proses Pertumbuhan oleh tanaman tersebut.
(Aratiwi, 2006) Adanya amilum Pada Percobaan Sachs dilihat
dengan perubahan warna daun selelah ditetesi lugol. daun
yang banyak mengandung amilum akan berwarna
Kecoklatan.
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CHAPTER V
ANATOMI BUNGA DAN POLONG
SERTA PROSES FISIOLOGIS
OLEH: DEWI RIANINGSIH

A. Pendahuluan
Bunga dan Polong Dolichos lab-lab secara fisiologis
berfungsi sebagai tempat reproduksi tumbuhan. Strukturstruktur yang bertugas dalam proses pertumbuhan dapat dilihat
dalam pengamatan anatomi.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengamatan struktur anatomi bunga Dolichos
lablab ?
2. Bagaimana pengamatan struktur anatomi polong Dolichos
lablab ?
3. Bagaimana pengamatan proses fisiologi perkecambahan
Dolichos lablab ?
4. Bagaimana pengamatan proses dormansi pada biji
Dolichos lablab ?
C. Tujuan
1. Menganalisis

pengamatan

struktur

anatomi

bunga

Dolichos lablab
2. Menganalisis pengamatan pengamatan struktur anatomi
polong Dolichos lablab
3. Menganalisis pengamatan proses perkecambahan polong

Dolichos lablab
4. Menganalisis pengamatan proses dormansi pada biji
Dolichos lablab ?
D. Alat Dan Bahan
1. Pengamatan Anatomi
a) Alat
Botol falkon
Kaca benda
Kaca penutup
Gelas arloji
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Mikrotom
Mikroskop
Oven
Jarum ose
Skapel
Cutter
Inkubator
b) Bahan
Bunga dan Polong Dolichos lablab
FAA
Alkohol 30%, 50%, 60%, 70%, 80%, dan 100%
Xylol
Aquades
Parafin
Safranin
Tisu
Enthelen
2. Pengamatan Fisiologi (Perkecambahan dan
Dormansi)
a) Perkecambahan
Alat
Kater
Penggaris
Bahan
Biji Dolichos lablab
Tanah
Pasir
Polybag
Kardus
Kertas label
Tusuk sate
b) Dormansi
Alat
Gelas ukur
Pinset
Penggaris
Gunting
Alat pemanas
Amplas
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Bahan
Biji Dolichos lablab
Aquades
H2SO4 10%
KNO3 10%
Alkohol 70%
Polybag
Tanah
Pasir
Tusuk sate
Kertas label
E. Metode
1. Pengamatan Anatomi
a) Bunga
Memotong bagian bunga Dolichos lablab sebesar 0,5
cm.
Memasukkan bunga Dolichos lablab pada botol flakon
Memfiksasi bunga dengan FAA selama 24 jam
Membuang FAA
Mendehindrasi 30%, 50%, 60%, 70%, 80%, dan
100%
Menetesi bunga Dolichos lablab dengan alkohol:xylol,
3:1, 1:1, dan 1:3, masing-masing 30 menit
Menetesi bunga Dolichos lablab dengan xylol murni 1
selama 30 menit
Menetesi bunga Dolichos lablab dengan xylol murni 2
selama 20 menit dan 10 menit dalam inkubator
Menetesi bunga Dolichos lablab dengan xylol : parafin,
1:9 selama 24 jam (diletakkan dalam oven suhu 600C)
Mengganti dengan parafin murni dan disimpan dalam
oven selama 1 jam
Block, dibiarkan sampai mengeras
Melakukan pengirisan dan perekatan bunga Dolichos

lablab
Menetesi xylol 1 selama 3 menit
Menetesi xylol 2 selama 3 menit
Menetesi campuran alkohol : xylol, 1:3, 1:1, 3:1,
masing-masing 3 menit
Mendehidrasi dengan alkohol 100%, 80%, 70%, 50%,
30% masing-masing 3 menit.
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Mencuci bunga Dolichos lablab dengan aquades
Menetesi bunga Dolichos lablab dengan larutan
pewarna safranin selama 2 jam
Mencuci bunga Dolichos lablab dengan aquades
Mendehidrasi dengan alkohol, 30%, 50%, 70%, 80%
dan 100% masing-masing 3 menit
Menetesi bunga Dolichos lablab dengan campuran
alkohol : xylol, 3:1, 1:1, 1:3, masing-masing 3 menit
Menetesi dengan xylol 1 selama 3 menit
Menetesi dengan xylol 2 sebelum kering ditambahkan
enthelen langsung ditutup dengan kaca penutup.
Melakukan pengamatan anatomi pada bunga Dolichos
lablab menggunakan mikroskop
b) Polong
Memotong polong Dolichos lablab sebesar 0,5 cm
kemudian dimasukkan pada botol flakon
Memfiksasi polong dengan FAA selama 48 jam
Membuang FAA
Mendehindrasi 30%, 50%, 60%, 70%, 80%, dan
100%
Menetesi polong Dolichos lablab dengan alkohol:xylol,
3:1, 1:1, dan 1:3, masing-masing 30 menit
Menetesi polong Dolichos lablab dengan xylol murni 1
selama 30 menit
Menetesi polong Dolichos lablab dengan xylol murni 2
selama 20 menit dan 10 menit dalam inkubator
Menetesi polong Dolichos lablab dengan xylol : parafin,
1:9 selama 24 jam (diletakkan dalam oven suhu 600C)
Mengganti dengan parafin murni dan disimpan dalam
oven selama 1 jam
Block, dibiarkan sampai mengeras
Melakukan pengirisan dan perekatan polong Dolichos

lablab
Menetesi xylol 1 selama 3 menit
Menetesi xylol 2 selama 3 menit
Menetesi campuran alkohol : xylol, 1:3, 1:1, 3:1,
masing-masing 3 menit
Mendehidrasi dengan alkohol 100%, 80%, 70%, 50%,
30% masing-masing 3 menit.
Mencuci polong Dolichos lablab dengan aquades
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Menetesi polong Dolichos lablab dengan larutan
pewarna safranin selama 2 jam
Mencuci polong Dolichos lablab dengan aquades
Mendehidrasi dengan alkohol, 30%, 50%, 70%, 80%
dan 100% masing-masing 3 menit
Menetesi polong Dolichos lablab dengan campuran
alkohol : xylol, 3:1, 1:1, 1:3, masing-masing 3 menit
Menetesi dengan xylol 1 selama 3 menit
Menetesi dengan xylol 2 sebelum kering ditambahkan
enthelen langsung ditutup dengan kaca penutup.
Melakukan pengamatan anatomi pada polong Dolichos
lablab menggunakan mikroskop
2. Pengamatan Fisiologis
a) Perkecambahan
Melakukan seleksi dengan merendam biji kedalam air,
kemudian memilih 100 biji yang baik
Memasukkan tanah pada polybag sebanyak ¾ bagian
Meletakkan 25 buah biji Dolichos lablab kedalam
masing-masing polybag
Meletakkan polybag petri 1 dan 2 pada tempat terang
dan polybag 3 dan 4 dengan ditutupi kardus.
Melakukan pengamatan
 Terhadap jumlah biji yang berkecambah selama 110 hari
 Perhatikan jumlah biji yang berkecambah pada
hari ke 4 dan ke 7 serta amati pula keadaan
morfologi kecambah dikedua tempat tersebut.
 Hitunglah persentase (%) perkecambahan biji-biji
tersebut
b) Dormansi
Menyiapkan polong Dolichos lablab
Menuangkan Aquades pada beaker glass
Menuangkan H2SO4 10% pada beaker glass
Menuangkan KNO3 10% pada beaker glass
Menuangkan Alkohol 70% pada beaker glass
Perlakuan 1 tidak memberi perlakuan atau kontrol
Perlakuan 2 mendidihkan polong Dolichos lablab
selama 15 menit
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Perlakuan 3 merendam polong Dolichos lablab pada
larutan KNO3 10% selama 10 menit kemudian cuci
dengan air mengalir
Perlakuan 4 merendam polong Dolichos lablab pada
larutan H2SO4 10% selama 15 menit kemudian cuci
dengan air mengalir
Perlakuan 5 menghilangkan sebagain dari kulit polong
(testa) pada bagian yang tidak ada lembaganya
menggunakan amplas
Perlakuan 6 merendam polong Dolichos lablab pada
larutan alkohol 70/% selama 15 menit kemudian cuci
dengan air mengalir
Menanam polong Dolichos lablab pada masing-masing
polybag sesuai dengan perlakuan
Memberi label pada setiap polong Dolichos lablab yang
ditanam dengan menancapkan tusuk sate yang telah
diberi label
Meletakkan polybag pada luar ruangan selama 2
minggu
Melakukan pengamatan pertumbuhan polong Dolichos
lablab setiap 2 hari sekali.
F. Hasil
1. Pengamatan Anatomi
a) Foto Pengamatan

Gambar 11. Penampang Melintang Bunga Komak Pembesaran
10X10 (Sumber: Dokumen Pribadi, 2019)
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a. Preparat Basah

b. Preparat dengan Safranin

Gambar 12. Penampang Melintang Bunga Komak Pembesaran
10X10 (Sumber: Dokumen Pribadi, 2019)

b) Foto Literatur
Bentuk
dinding sel
berbentuk
seperti
persegi
dengan
banyak sudut.
(Polygonal)

Gambar 13. Penampang Melintang Bunga Komak
Pembesaran 10X25 (Sumber: Wahyuni, 2018)

sel Epidermis
dengan dinding sel
berbentuk sirkular
dan tersusun rapat
tanpa jarak antar
sel.

Gambar 14. Penampang Melintang Biji Komak
Pembesaran 10X25 (Sumber: Wahyuni, 2018)
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2. Pengamatan Fisiologis
a) Perkecambahan

a.

Polybag ditempat terang

b. Polybag ditempat gelap

Gambar 15. Hasil Pengamatan Perkecambahan
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2019)

b) Dormansi

Perlakuan 1
Kontrol

Perlakuan 2
dipanaskan

Perlakuan 3
Diredam KNO3

Perlakuan 4
Direndam H2SO4

Perlakuan 5
Diamplas

Perlakuan 6
Direndam Alkohol

Gambar 16. Hasil Pengamatan Dormansi selama 14 Hari
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2019)
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G. Pembahasan
1. Pengamatan Anatomi
a) Pengamatan Bunga
Bunga merupakan alat reproduksi seksual. Bunga
dikatakan lengkap apabila mempunyai daun kelopak, daun
mahkota, benang sari, putik atau daun buah. Bunga terdiri
atas bagian fertil, yaitu benang sari (Stamen) dan daun buah
(Carpel), serta bagian yang steril yaitu daun kelopak (Sepal)
dan daun mahkota (Petal). Keseluruhan Sepal dalam bunga
disebut Calyx dan keseluruhan Petal disebut Corolla.
Pengamatan anatomi dilakukan hanya pada bagian
sayatan membujur Calyx dan Corolla. Semua spesies Calyx
dan Corolla yang diamati mempunyai bagian anatomi yang
sama, yakni adanya selapis permukaan sel Epidermis yang
menyerupai daun. Ningsih (2016), menyatakan bahwa secara
anatomi daun mahkota dan daun kelopak mempunyai
struktur yang sama, terdiri atas sel-sel Parenkimatis.
Parenkim dasar terletak di antara Epidermis atas dan
Epidermis bawah. Sel-sel daun kelopak mengandung
kloroplas. Epidermis daun kelopak dilapisi kutin pada bagian
luarnya, serta terdapat stomata dan trikomata seperti pada
daun.
Menurut Hidayat (1995) Sepal biasanya berwarna
hijau dan berfotosintesis, sedangkan rambut dan stomata
sering ditemukan pada Sepal maupun Petal, namun pada
pengamatan yang sudah dilakukan, tidak ditemukan adanya
stomata dan trikoma pada Sepal. Fungsi utama Corolla adalah
untuk menarik serangga. Sehingga memiliki bagian yang
paling luas dan besar pada bunga.
b) Pengamatan Polong/Biji
Kulit biji berbeda-beda strukturnya sesuai dengan
sifat khas biji, seperti jumlah dan tebal integumen, pola
jaringan pembuluh, serta perubahan dalam integumen
sewaktu biji menjadi masak. Biji berdiferensiasi dari bakal biji
berintegumen dua. Integumen dalam hilang sewaktu
perkembangan biji, sedangkan integumen luar berkembang
menjadi berbagai lapisan sel. Lapisan terluar yakni Epidermis
tetap uniseriat dan berkembang menjadi lapisan tiang yang
terdiri dari Sklereid dengan dinding menebal tak rata.
Biji
Fabaceae yang keras mencapai dan
mempertahankan kadar air yang rendah sekali yang tidak
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dipengaruhi oleh fluktuasi kadar udara di sekeliling biji.
Kemampuan untuk memperoleh tingkat kekeringan yang
demikian tinggi dianggap merupakan akibat adanya testa
yang amat Impermeable dan mekanisme katub di Hilum.
Hilum berlaku sebagai katub higroskopik. Sepanjang alur
hilum terdapat celah yang membuka jika udara sekeliling biji
itu kering dan menutup jika udara itu lembab. Jadi, masuknya
air dicegah namun hilangnya air dimungkinkan.58
Pengamatan anatomi biji hanya dilakukan pada bagian kulit
biji yakni hanya pada bagian Epidermisnya saja. Epidermis biji
mempunyai bentuk sirkular dan tersusun rapat tanpa jarak
antar sel.
2. Pengamatan Fisiologis
a) Pengamatan Pertumbuhan
Pengamatan dilakukan selama 7 dan diamati setiap
hari Polybog B rata-rata pertumbuhan perkecambahan lebih
tinggi daripada polybag A, hal ini karena pengaruh cahaya
matahari yang didapat berbeda polybag B lebih Sedikit
mendapat Cahaya daripada Polybag A, hal ini menyebabkan
tumbuhan Pada polybag B tumbuh Secara maksimal. Menurut
Ruspita. 1997 menjelaskan bahwa suatu tanaman yang
diletakkan di tempat gelap namun adalah cela (hampir
Sedikit) untuk Cahaya matahari bisa masuk, maka tumbuhan
itu akan bergerak mengikuti arah datangnya cahaya,
matahari yang merangsang tanaman tumbuh dengan
maksimal menjadi lebih cepat tinggi dan besar.
Proses pertumbuhan tanaman dibantu oleh hormon
auksin, hormon ini pada dasarnya sudah ada dalam Semua
tumbuhan. Fungsi utama hormon menjumpainya di Indonesia
tumbuhan ini terdiri dari anak- anak daun yang menempel
pada tangkai dan juga Kembang Kecil berwarna merah muda
daunnya beragam dan tersusun berhadap serta berhentuk
menyirip dengan tepi yang rata. Tanaman ini memiliki duriduri Kecil dan mudah ditemukan dihalaman atau kebun
Sekitar rumah (Prawinata, 1991). Polybag C tidak mendapat
sinar matahari hal ini menyebabkan hormon auksin bekerja
secara maksimal namun tanaman ini tidak dapat
berfotosintesis sehingga tanaman berwarna kuning, daun
kecil, dan batang rapuh, dengan tinggi tanaman yang lebih
panjang daripada Polybag A.
b) Dormansi
Pengamatan dormansi dilakukan dengan 6 perlakuan
pada polong Dolichos lablab yaitu Kontrol, dipanaskan,
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direndam H2SO4, KNO3, Alkohol 70%, dan diamplas. Dormasi
adalah Suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialamii
organisme hidup sebagai tanggapan atas Suatu keadaan yang
tidak mendukung pertumbuhan normal dengan demikian
dormasi merupakan suatu reaksi atas keadaan fisik atau
lingkungan tertentu. Pemicu dormansi dapat fisik, lingkungan,
atau Kimiawi (Yohanis, 2013). Banyak biji tumbuhan budidaya
yang menunjukkan perilaku dormansi. Benih yang mengalami
dormansi ditandai oleh: a) rendahnya/tidak adanya; b) proses
Imbibisi air; c) proses respirasif tertekan/terhambat; d)
rendahnya proses mobilisasi cadangan makanan; e)
rendahnya proses metabolisme cadangan makanan.
(Franklin, 1991).
Beberapa teknik untuk memecah dormansi antara
lain perlakuan mekanis, perlakuan air panas dan Perlakuan
kimia. Air panas mematahkan dormansi fisik Pada
leguminaceae melalui tegangan yang menyebabkan
pecahnya lapisan macrosclereids. Metode ini paling efektif
daripada metode lainnya (Yohanis, 2013). Perlakuan kimia
dengan bahan-bahan kimia Sering dilakukan untuk
memecahkan dormansi pada benih Tujuan utamanya adalah
menjadikan kulit biji lebih mudah dimasukin air Pada proses
imbibisi (Manurung, 2010).
Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa
perlakuan H2SO4 10% paling efektif memecah dormansi,
menurut Manurung, 2010 H2SO4 menyebabkan kerusakan
pada kulit biji dan dapat diterapkan pada legum dan non
legum. H2SO4 Sangat cocok digunakanKarena tekstur polong
Dolichos lablab, Sehingga pematahan dormansi dengan
larutan H2SO4 sangatlah efektif. Hasil Pengamatan lainya
menunjukkan larutan Kontrol, alkohol 70% diamplas, KNO3
10% dan yang tidak terjadi pemecahan adalah perlakuan
dipanaskan pada Perlakuan dipanaskan biji jarak tidak
tumbuh, hal mungkin disebabkan pada saat pemanasan biji
merusak embrio karena lamanya pemanasan setiap biji
memiliki kepekaan bervariasi terhadap suhu. Hal ini sesuai
dengan yang dijelaskan Esmoeili (2009) dalam Jurnalnya
bahwa perlakuan air panas untuk memecah dormansi
hendaknya memperhatikan lamanya waktu pemanasan
karena terlalu lama merendam biji dalam air panas dapat
merusak embrio biji sehingga pertumbuhan biji tidak dapat
terjadi. Pemecahan dormarsi dirangaruhi oleh beberapa hal
yaitu: ketebalan biji kulit, kepekaan biji terhadap Suhu, dan
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ketahanan /kepekaan biji terhadap lingkungannya (Lakitan,
1993).
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CHAPTER VI

ETNOBOTANI Dolichos lablab
OLEH: MOSES GOTLIEF RUMPERIAI

Etnobotani adalah hubungan antara manusia dan dan
tumbuhan. Etnobotani Dolichos lablab di Indonesia berbedabeda disetiap daerah berikut penjelasannya.
A. Kabupaten Pamekasan
Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten
yang ada di pulau Madura, memiliki luas wilayah 79230 ha.
Pamekasan terdiri dari kecamatan Batumarmar, Pasean, Waru,
Pakong, Kadur, Pegantenan, Palengaan, Pamekasan, Larangan,
Galis, Pademawu, Tlanakan. Kabupaten Pamekasan berada pada
ketinggian 6 sampai 350 mdpl. Wilayah Kabupaten Pamekasan
terdiri dari jenis tanah regosol seluas 36063 ha, tanah jenis litosol
dengan luas 19084 hektar dan tanah dengan jenis mediteran
seluas 17375 ha serta 6708 ha berjenis tanah alluvial. Sekitar
76%
wilayah
Kabupaten
Pamekasan berada pada kemiringan di bawah 15º, wilayah
dengan kemiringan 15-25º sekitar 18% dan 6% sisanya berada
pada kemiringan diatas 25º (BPS Pamekasan, 2015).
Stiawan (2017) menjelaskan pemanfaatan Dolichos
lablab di kabupaten pamekasan adalah sebagai sayuran.
Tanaman ini dikonsumi sebagai bahan pangan sayuran atau
sebagai bahan olahan. Koro atau komak juga diolah menjadi
camilan dengan digoreng dan disajikan dalam perayaan hariraya.
B. Masyarakat Adat Rumbio
Masyarakat adat rumbio adalah masyarakat yang tinggal
disekitar hutan Rumbio terletak di Kabupaten Kampar Riau.
Dolichos lablab dimanfaatkan oleh masyarakat adat Rumbio
sebagai sayuran dan diolah dengan polong. Pertumbuhan
Dolichos lablab dalam sekitar masyarakat adat ini tergolong sulit
dan bersifat musiman. (Rizqi, Nursal, & Fauziah, 2014)
C. Masyarakat Samawa Pulau Sumbawa
Masyarakat Samawa Pulau Sumbawa Nusa Tenggara
Barat. asyarakat Samawa sangat menghargai lingkungan dan
kekayaan jenis tumbuhan yang ada disekitarnya serta
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menempatkannya dalam kedudukan yang penting terkait dalam
kehidupan sehari-hari. Dolichos lablab pada pulau Sumbawa
tumbuh secara liar dan subur. Masyarakat disana mengonsumsi
tanaman ini sebagai bahan pangan (Rahayu & Rusmtiami, 2017).
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