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ABSTRAK 

 

Proses pertumbuhan tanaman dimulai dari perkecambahan yaitu keluarnya 

radikula atau akar embrionik ke arah luar menembus kulit biji.  Pertumbuhan 

tanaman dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.  Faktor internal yang 

mempengaruhi pertumbuhan adalah gen dan hormon.  Sedangkan faktor eksternal 

meliputi suhu, oksigen, medium, air, dan cahaya.  Namun, saat ini diketahui 

bahwa medan magnet juga dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu tanaman yang 

sudah banyak dikaji dalam banyak penelitian ilmiah.  Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh perendaman dan lama pemaparan medan magnet 

terhadap proses mitosis ujung akar kecambah dan anatomi batang dan daun 

tanaman tomat.  Tanaman tomat dipilih karena tanaman tomat cepat tumbuh.  

 

Penelitian ini telah dilaksanakan mulai Januari hingga April 2013 di Laboratorium 

Botani Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Lampung.  Penelitian disusun 

secara faktorial dengan Rancangan Acak Kelompok dengan 3 ulangan pada setiap 

perlakuan.  Faktor pertama dalam penelitian ini adalah perlakuan perendaman 

benih yang direndam selama 15 menit dan tidak direndam sebelum diberi 

perlakuan medan magnet. Faktor kedua adalah lama pemaparan medan magnet 

yaitu lama waktu 0 menit (kontrol), 7 menit 48 detik, 11 menit 42 detik, 15 menit 

36 detik, dan 31 menit 12 detik dengan kuat medan magnet 0,2 mT.  Parameter 

yang diukur dalam penelitian ini yaitu indeks mitosis ujung akar kecambah, 

diameter parenkim, lebar xylem, lebar stomata, panjang stomata, dan indeks 

stomata.  Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam dan bila 

terjadi perbedaan yang nyata diuji BNT pada taraf 5 %.  

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan lama pemaparan medan 

magnet serta interaksi antara perlakuan perendaman dan lama pemaparan medan 

magnet tidak memberikan pengaruh yang nyata pada semua parameter yang 

diamati.  Perlakuan perendaman hanya memberikan pengaruh yang nyata pada 

nilai indeks mitosis kecambah dan diameter parenkim tanaman tomat. 
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