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I. PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A. Latar Belakang 

 

Tanaman tomat menghasilkan buah yang mengandung banyak zat-zat penting 

seperti protein, lemak, gula (glukosa dan fruktosa), kholoin, tomatin, mineral 

(Ca, Mg, P, K, Na, Fe, dan sulfur), histamin, dan vitamin seperti : B1, B2, B6, 

C, dan E (Rugayah, 2004).  Oleh karena itu, saat ini tomat menjadi tanaman 

komoditas yang sangat penting karena memiliki banyak manfaat dan bernilai 

ekonomi tinggi .  Namun, hasil produksi tomat di Indonesia tidak sesuai yang 

diharapkan. Hal ini dibuktikan dari Data Statistik  Departement  Pertanian 

tahun 2011, yang menyatakan bahwa produksi tomat hanya mencapai  642.020 

ton  per tahun.  Sedangkan permintaan pasar terhadap tomat mencapai 

1.230.000 ton per tahun (Sutini, 2011).  Salah satu pemecahan dari masalah di 

atas adalah dengan perbaikan kualitas biji sebagai benih. 

 

Tumbuhan individu baru mulai tumbuh saat biji berkecambah.  Perkecambahan 

adalah awal proses pertumbuhan suatu tanaman yang ditandai dengan 

pemanjangan radikula (akar embrionik)  ke arah luar menembus kulit biji 

(Salisbury dan Ross, 1995).  Proses perkecambahan  membutuhkan air sebagai 

pelarut zat makanan dalam biji (Campbell dkk., 2003).  Pada saat 
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berkecambah, sel-sel pada tumbuhan akan aktif melakukan pembelahan 

mitosis.  Bagian tubuh tumbuhan yang paling aktif membelah adalah meristem 

apikal yaitu ujung akar dan ujung batang.  Setelah itu, pertumbuhan akan 

berlangsung terus hingga menjadi tumbuhan dengan struktur yang lengkap.  

 

Proses pertumbuhan dan perkembangan  pada tumbuhan  dipengaruhi oleh 

faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar).  Faktor internal yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah genetik dan 

hormon (Pratiwi, 2006).  Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi 

meliputi air, cahaya, temperatur, oksigen, medium, dan unsur hara (Campbell 

dkk., 2003).  Namun, saat ini telah banyak diteliti pengaruh medan magnet 

terhadap pertumbuhan tanaman. 

 

Medan magnet ditemukan pertama kali oleh bangsa Yunani  pada lebih dari 

2000 tahun yang lalu.  Kemudian, banyak percobaan terus dilakukan untuk 

menyelidiki fenomena yang terjadi di sekitar magnet.  Hingga pada tahun 

1600, William Gilbert menemukan bahwa bumi merupakan magnet alami 

dengan kutub magnet berada dekat kutub utara dan selatan (Tipler, 2001).   

 

Semua unsur di bumi digolongkan ke dalam unsur kemagnetan yang bersifat 

feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik.  Unsur yang bersifat 

diamagnetik mengalami magnetisasi ke arah berlawanan dengan medan 

magnet.  Sedangkan unsur feromagnetik dan paramagnetik akan mengalami 

magnetisasi searah dengan medan magnet.  Unsur hara penyusun jaringan 
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tumbuhan dan berbagai senyawa organik dalam sitoplasma tumbuhan juga 

dipengaruhi oleh sifat kemagnetan feromagnetik, paramagnetik, dan 

diamagnetik.  Sifat polarisasi magnetisasi dari unsur-unsur tersebut dapat 

dipengaruhi dengan keberadaan medan magnet di sekitar unsur-unsur tersebut  

(Reitz dkk.,1994).    

 

Hasil berbagai penelitian menyebutkan bahwa pengaruh  medan magnet 

terhadap tumbuhan tergantung pada intensitas dan frekuensi medan magnet 

yang diberikan, jenis tanaman yang dimagnetisasi, dan lama waktu magnetisasi 

(Saragih dan Silaban, 2010).  Benih jagung yang diberi medan magnet 

mengalami pertumbuhan semakin cepat (Wulandari, 2011).  Sedangkan 

Saragih dan Silaban, (2010), menguji pengaruh medan magnet terhadap laju 

perkecambahan dan laju pertumbuhan tanaman kedelai (Glycine max).  Hasil 

yang didapat dari penelitian tersebut adalah dapat meningkatkan laju 

perkecambahan dan laju pertumbuhan kacang kedelai. Dengan menggunakan 

kuat medan magnet 20 mT dengan waktu magnetisasi 30 menit. Penelitian 

yang lain pada kacang kedelai dilakukan oleh Fahmi (2006), bahwa medan 

magnet memberikan pengaruh yang nyata terhadap indeks perkecambahan, 

lebar berkas pengangkut,dan berat kering tanaman kedelai. 

 

Penelitian lain oleh  Agustrina dan Roniyus (2009), membuktikan bahwa 

interaksi perlakuan arah  medan magnet 0,1 mT dan lama pemaparannya 

selama 2-5 minggu mempengaruhi luas stomata dan diameter sel parenkim 

serta lebar berkas pengangkut tanaman cocor bebek (Kalanchoe pinnata Pers.).  
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Penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh Winandari (2011), membuktikan 

bahwa pemaparan medan magnet 0,2 mTselama 7 menit 48 detik pada benih 

tomat berpengaruh pada laju pertumbuhan tanaman tomat (Lycopersicum 

esculentum Mill.), luas daun dan kandungan klorofil b pada daun menjadi lebih 

baik.  Sedangkan Pertiwi (2011),  membuktikan bahwa pemaparan medan 

magnet  0,2 mT selama 7 menit 48 detik dapat meningkatkan produktivitas 

tanaman tomat.   

 

Berdasarkan uji-uji pendahuluan di atas, maka dilakukan penelitian yang 

berjudul “Mitosis Ujung Akar Kecambah dan Anatomi Daun dan Batang 

Tanaman Tomat (Lycopersicum esculentum) di Bawah Pemaparan Medan 

Magnet 0,2 mT ”.  Penelitian ini menggunakan lama pemaparan medan magnet 

selama 0 menit (kontrol), 7 menit 48 detik, 11 menit 42 detik, 15 menit 36 

detik, dan 31 menit 12 detik. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari diadakan penelitian ini untuk mengetahui : 

1. Pengaruh dari perendaman dan  lama pemaparan kuat medan magnet 0,2 

mT terhadap mitosis pada ujung akar kecambah dan anatomi daun dan 

batang tanaman tomat. 

2. Kombinasi perendaman dan lama pemaparan medan magnet yang 

memberikan pengaruh terhadap indeks mitosis, lebar stomata, panjang 

stomata, indeks stomata, lebar xylem, dan diameter parenkim. 
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C. Manfaat Penelitan 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan 

tentang manfaat pemberian lama pemaparan kuat medan magnet 0,2 mT 

terhadap biji tomat untuk perbaikan kualitas tanaman tomat. 

 

D. Kerangka Pikir 

 

Tomat ( Lycopersicum esculentum) berasal dari Amerika Tengah.  Tomat 

memiliki manfaat penting bagi tubuh karena mengandung vitamin A, vitamin 

B1, vitamin C, karbohidrat, lemak, protein, kalsium, fosfor, dan besi.  Di 

Indonesia, tomat dibudidayakan sebagai sayuran, produksi tomat pada tahun 

2011 di Indonesia mencapai 642.020 ton/tahun.  Sementara kebutuhan 

nasional terhadap tomat cukup tinggi yaitu 1.230.000 ton/tahun.  Sehingga 

perbaikan mutu tanaman tomat perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

nasional terhadap tomat. 

 

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dimulai dari perkecambahan. 

Perkecambahan merupakan suatu proses dimana radikula (akar embrionik) 

memanjang ke luar menembus kulit biji.   Pemanjangan radikula (akar 

embrionik ) diikuti dengan proses pembelahan sel mitosis.  Pembelahan 

mitosis terjadi pada bagian tumbuhan yang aktif tumbuh seperti ujung akar 

dan batang tanaman.  Perkecambahan dipengaruhi oleh faktor internal dan 
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eksternal/ lingkungan.  Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi 

perkecambahan adalah medan magnet. 

 

Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh 

magnet.   Keberadaan medan magnet di sekitar tumbuhan membawa dampak 

positif bagi metabolisme sel.  Hal ini dikarenakan gaya dari  medan magnet 

dapat mengendalikan dan mengubah laju pergerakan elektron-elektron dalam 

sel sehingga dapat mempengaruhi berbagai jenis proses metabolisme sel 

menjadi lebih baik.  Sedangkan medan magnet di sekitar benih yang 

direndam air menyebabkan  pecahnya ikatan hidrogen molekul air dalam 

benih sehingga banyak molekul air dalam benih yang bebas.  Peristiwa itu 

akan meningkatkan berbagai reaksi dalam benih dan metabolisme dalam 

benih berjalan lebih cepat.  

 

  Pengaruh medan magnet terhadap pertumbuhan tanaman sudah banyak 

dibuktikan melalui banyak penelitian dengan menggunakan tanaman berbeda. 

Tanaman kacang hijau (Vigna radiata L. ) yang diberi medan magnet 

memiliki laju perkecambahan lebih cepat dibandingkan tanpa medan magnet. 

Kacang kedelai yang diberi perlakuan lama pemaparan medan magnet 20 mT 

selama 30 menit juga mengalami peningkatan laju perkecambahan dan 

pertumbuhan.  Pada tanaman cocor bebek, interaksi perlakuan arah medan 

magnet 0,1 mT dengan lama pemaparan 2-5 minggu dapat mempengaruhi 

luas stomata dan diameter sel parenkim serta lebar berkas pengangkut 

tanaman cocor bebek. Tanaman tomat yang diberi medan magnet sebesar 0,2 
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mT selama 7 menit 48 detik, mengalami peningkatan perkecambahan dan 

pertumbuhan lebih baik.  Umumnya medan magnet memberi hasil positif 

untuk pertumbuhan tanaman. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Mitosis 

Ujung Akar Kecambah dan Anatomi Daun dan Batang Tanaman Tomat 

(Lycopersicum esculentum) di Bawah Pemaparan Medan Magnet 0,2 mT ” 

dengan lama pemaparan berbeda.  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  

pengaruh lama pemaparan medan magnet 0,2 mT yang diberikan terhadap 

benih tomat.  Sedangkan parameter dalam penelitian ini adalah indeks mitosis 

pada ujung akar kecambah tomat dan anatomi daun serta batang tanaman 

tomat.  Adapun anatomi batang tanaman tomat yang akan diamati meliputi 

lebar xylem dan diameter parenkim.  Sedangkan anatomi daun tanaman tomat 

meliputi lebar dan panjang stomata serta indeks stomata. 

 

E. Hipotesis 

1. Perendaman dan lama pemaparan medan magnet 0,2 mT mempengaruhi 

proses mitosis pada ujung akar kecambah dan anatomi tanaman tomat. 

2. Ada kombinasi antara perlakuan perendaman dan lama pemaparan yang 

memberikan pengaruh terhadap indeks mitosis dan anatomi tanaman 

tomat. 


