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ABSTRAK

PENGARUH AIR KELAPA (Cocos nucifera L.) dan ASAM GIBERELAT
(GA3) SERTA INTERAKSINYA TERHADAP SENESCENCE PADA

BUNGA POTONG GERBERA (Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.)

Oeh

Gia Kerlin Angraini

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kombinasi air kelapa dan
GA3 terhadap senescence pada potong gerbera (Gerbera jamesonii). Penelitian ini
dilaksanakan dari bulan Oktober sampai November 2016 di Laboratorium
Fisiologi Tumbuhan, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam, Universitas Lampung. Variabel dalam penelitian ini yaitu berat segar
bunga, berat kering bunga, kadar air relatif bunga, kandungan karbohidrat terlarut
total bunga, dan level gula pereduksi. Parameter kuantitatif dalam penelitian ini
adalah nilai tengah (µ) dari berat segar, berat kering, kandungan karbohidrat
terlarut total dan kadar air relatif bunga, sedangkan parameter kualitatif adalah
level gula pereduksi. Penelitian ini disusun dalam rancangan faktorial 2 x 3. Air
kelapa (faktor A) dengan 2 taraf konsentrasi: 0% (v/v) dan 50% (v/v), faktor B
(GA3) dengan 3 taraf konsentrasi: 0 ppm, 250 ppm dan 500 ppm. Uji Levene dan
analisis ragam dilakukan pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian menunjukkan air
kelapa 50% (v/v) tanpa GA3 meningkatkan secara nyata berat segar bunga sebesar
53,33% dan berat kering bunga sebesar 45,45%. Penggunaan air kelapa dan GA3
tidak memberikan pengaruh terhadap kadar air relatif sedangkan air kelapa 50%
menurunkan kandungan karbohidrat terlarut total bunga sebesar 18,98% dan GA3
500 ppm sebesar 7,35%. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kombinasi air
kelapa dan GA3 tidak efektif menunda senescence pada bunga potong gerbera.
Untuk menunda senescence dapat digunakan salah satu bahan yaitu air kelapa atau
GA3.

Kata kunci: senescence, bunga gerbera, air kelapa, asam giberelat.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Menurut Widyawan (1994) bunga potong adalah bunga yang

dimanfaatkan sebagai bahan rangkaian untuk berbagai keperluan kegiatan

manusia seperti kelahiran, perkawinan dan kematian. Oleh karena itu,

bunga memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Tim Direktorat Bina Produksi Hortikultura (TDBPH) (2008) menyatakan

bahwa terdapat tiga jenis bunga potong yang mempunyai nilai komersial

di Indonesia, yaitu: krisan, mawar dan gerbera (hebras).

Salah satu jenis bunga potong yang paling populer dan disukai oleh

konsumen adalah gerbera. Sentra penanaman bunga potong gerbera di

Indonesia yaitu di daerah Kaban Jahe, Simpang Empat (Sumatra Utara),

Cipanas, Lembang, Sukabumi (Jawa Barat), Bandungan (Jawa Tengah),

Batu dan Pujon (Jawa Timur). Sentra tanaman gerbera di dunia adalah

negara Belanda dan Thailand (Soekartawi, 1996).

Bunga gerbera (Gerbera jamesonii) merupakan salah satu kelompok

tanaman hias yang terdapat di Indonesia. Bunga gerbera memiliki warna

yang bervariasi dan menarik, oleh karena itu bunga gerbera dapat
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dijadikan sumber ekonomi bagi masyarakat. Bisnis dan perdagangan

bunga dan tanaman hias di Indonesia kini semakin berkembang. Salah satu

bagian dari tanaman hias adalah bunga potong (cut flower).

Umumnya kendala yang ada pada bunga potong adalah lama kesegeran

bunga yang relatif singkat. Kesegaran bunga merupakan salah satu hal

yang dipertimbangkan oleh konsumen saat membeli bunga potong, seperti

bunga potong gerbera. Kesegaran bunga berkaitan dengan nilai ekonomi

karena nilai jual bunga potong akan tetap tinggi jika kesegaran bunga tetap

terjaga.

Salah satu penanganan pascapanen bunga potong dapat dilakukan dengan

menunda kelayuan menggunakan bahan-bahan pengawet. Pada umumnya,

penundaan senescence bunga potong dapat dilakukan dengan pemberian

zat pengatur tumbuh (ZPT) secara eksogen. Selain itu, penundaan

kelayuan bunga juga dipengaruhi oleh ketersediaan karbohidrat dan

pertumbuhan mikrobia. Mayak et al., (1974) menyatakan bahwa hormon

pertumbuhan dapat mengendalikan kelayuan bunga. Kelayuan pada petal

dapat ditunda atau dihambat dengan menggunakan sitokinin dan giberelin

(Serek dan Reid, 1997; Jaroenkit dan Paull, 2003; Bhattacharjee dan De,

2005 dalam Mangave et al., 2013). Eason (2002) juga menyatakan bahwa

GA3 dapat menunda kelayuan bunga dan pemudaran warna bunga terkait

dengan penundaan aktivitas proteolisis.
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Hormon giberelin dapat meningkatkan permeabilitas liposom (lipid

bilayer) pada membran sel terhadap glukosa sehingga mampu

mempertahankan kualitas bunga potong (Wood dan Pleg, 1974).

Hormon sitokinin pada air kelapa dapat menunda senescence pada tingkat

sel dan jaringan tanaman. Sumber energi yang berasal dari air kelapa yang

mengandung karbohidrat dan hormon sitokinin berguna sebagai penunda

senescence pada bunga potong agar dapat lebih mempertahankan

kesegarannya (Iriani, 2009).

Penggunaan air kelapa pada penelitian ini berdasarkan penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Adi M (2014) yang menggunakan

larutan air kelapa dengan konsentrasi 0 %, 30 %, 40 %, 50 %, dan 60%

untuk menjaga kesegaran bunga potong mawar (Rosa hybrida). Penelitian

lain oleh Emongor (2004) dilakukan untuk menjaga kesegaran bunga

potong gerbera (Gerbera jamesonii) dengan menggunakan GA3

konsentrasi 0; 2,5; 5; dan 7,5 mg L-1.

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian untuk mengetahui

pengaruh kombinasi larutan air kelapa yang mengandung sitokinin dengan

GA3 terhadap senescence pada bunga potong gerbera (Gerbera

jamesonii).
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B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah kombinasi larutan

air kelapa dan GA3 memberikan pengaruh terhadap senescence pada

bunga potong gerbera (Gerbera jamesonii)

C. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh cara untuk menunda

senescence pada bunga potong gerbera (Gerbera jamesonii) dan memberi

informasi bagi produsen maupun konsumen bunga potong mengenai cara

menunda senescence pada bunga potong gerbera (Gerbera jamesonii).

D. Kerangka Pemikiran

Bunga potong gerbera (Gerbera jamesonii) merupakan salah satu jenis

tanaman hias yang hanya dapat hidup selama beberapa hari apabila

disimpan pada suhu ruang setelah proses panen. Masa simpan bunga

potong yang disimpan pada suhu ruang bergantung pada proses respirasi

yang terjadi. Perbedaan suhu dan lokasi untuk proses pemasaran dapat

mempercepat respirasi dan trasnpirasi berlebih, sehingga menyebabkan

kerusakan dan bunga cepat layu. Bunga yang layu dicirikan oleh tekstur

bunga yang lemas, warna yang pudar atau coklat, adanya bintik hitam atau

coklat pada bunga, cabang yang menunduk dan tidak ada tegangan

permukaan mahkota sehingga mahkota cenderung lemas.
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Senescence pada tanaman adalah proses perkembangan tanaman yang

menua. Senescence bunga potong sangat dipengaruhi oleh suhu,

kandungan karbohidrat dan respirasi. Laju peningkatan suhu dan

berkurangnya karbohidrat yang diakibatkan kegiatan respirasi

menyebabkan proses perusakan dipercepat.

Air kelapa digunakan sebagai sumber gula. Adanya kandungan gula

sebagai larutan perendam memungkinkan ketersediaan karbohidrat yang

cukup untuk aktivitas respirasi bunga potong, sehingga dapat memperlama

kesegaran bunga. Asam giberelat (GA3) digunakan sebagai zat yang

diharapkan dapat menghambat proses senescence pada bunga potong

gerbera.

Pada penelitian ini digunakan air kelapa dan GA3 sebagai larutan

perendam dan variabel yang diamati yaitu kandungan karbohidrat terlarut

total bunga, berat segar bunga, berat kering bunga, kadar air relatif bunga,

dan level gula pereduksi. Konsentrasi kombinasi sitokinin dari air kelapa

yaitu 0% (v/v) dan 50% (v/v) dan GA3 berkonsentrasi 0 ppm, 250 ppm,

dan 500 ppm dengan lama perendaman selama 4 jam.

E. Hipotesis

Air kelapa yang mengandung sitokinin dan GA3 berpengaruh terhadap

kesegaran dan masa simpan bunga potong gerbera (Gerbera jamesonii).

Hipotesis statistik yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
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1. Kombinasi larutan air kelapa dan GA3 mempengaruhi proses

senescence pada bunga potong gerbera (Gerbera jamesonii)

H0 : µ0 = µ1

H1 : µ0 < µ1

µ0= nilai tengah salah satu variabel kesegaran pada bunga potong

gerbera (kandungan karbohidrat terlarut total bunga, berat segar bunga,

berat kering bunga, kadar air relatif bunga, dan level gula pereduksi)

kontrol.

µ1 = nilai tengah salah satu variabel kesegaran pada bunga potong

gerbera (kandungan karbohidrat terlarut total bunga, berat segar bunga,

berat kering bunga, kadar air relatif bunga, dan level gula pereduksi)

perlakuan.

Hipotesis diterima jika H0 ditolak atau H1 diterima.

2. Konsentrasi kombinasi larutan air kelapa dan GA3 berpengaruh

sekurang-kurangnya dengan salah satu variabel kesegaran pada bunga

potong gerbera.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Bunga Gerbera (Gerbera jamesonii)

1. Klasifikasi Tanaman

Klasifikasi bunga gerbera berdasarkan National Resources

Conservation Service, USDA (2016) yaitu sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Subkingdom : Tracheobionta

Superdivision : Spermatophyta

Division : Magnoliophyta

Class : Magnoliopsida

Subclass : Asteridae

Order : Asterales

Family : Asteraceae

Genus : Gerbera J.F. grnel

Species : Gerbera jamesonii Bolus ex Hook
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Salah satu jenis bunga gerbera dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Bunga gerbera (Dokumen pribadi, 2016)

2. Deskripsi Bunga Gerbera

Bunga dengan genus gerbera merupakan tanaman hias berupa herba

tidak berbatang. Masyarakat Indonesia menyebut gerbera sebagai

gebras atau herbas. Tanaman gerbera dapat mencapai ketinggian 40-45

cm atau lebih. Akar tanaman berbentuk seperti tali dengan lebar 1-2,5

mm, bagian tengah akar seperti akar tunggang. Permukaan daun

ditumbuhi dengan bulu-bulu halus, permukaan daun bagian atas

berwarna hijau gelap, dan bagian bawah berwarna hijau terang, tepi

daun tidak rata (berlekuk-lekuk). Bunga tumbuh pada satu tangkai dan

diameter bunga dapat mencapai 75 mm atau lebih. Warna bunga

bervariasi mulai dari putih sampai merah gelap dan semua variasi
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diantaranya. Warna yang paling menonjol yaitu oranye-merah

(www.gerbera.org).

Bunga gerbera yang siap dipanen yaitu kuntum bunganya telah mekar

penuh atau ketika bunga setengah sampai ¾ mekar atau ketika lajur

dari kelopak bunga berkelamin ganda telah mekar. Pemanenan sekitar

umur 6-8 bulan setelah tanam bibit yang berasal dari biji, atau 3-5

bulan bila bibitnya berasal dari anakan. Gerbera tidak dapat bertahan

lama apabila disimpan di suhu kamar, dapat kehilangan hingga 40%

vaselife setelah disimpan selama 7 hari (Gardjito, 2015).

Berdasarkan (Gardjito, 2015) ada tiga jenis gerbera yang telah

dibudidayakan di Indonesia, dilihat dari keragaman bentuk bunga,

terutama struktur helai mahkota, yaitu:

a. Gerbera berbunga selapis

Bunga jenis ini mempunyai mahkota bunga yang tersusun selapis

dan umumnya berwarna merah, kuning, dan merah jambu.

b. Gerbera berbunga dua

Bunga jenis ini mempunyai helai mahkota tersusun bervariasi lebih

dari satu. Lapis helai mahkota bagian luar tampak berbeda

susunannya. Contoh gerbera berbunga dua yaitu Gerbera jamesonii

fantasi double purple yang berwarna merah.



10

c. Gerbera berbunga tiga lapis

Bunga jenis ini mempunyai helai mahkota 3 lapis. Contoh gerbera

berbunga tiga lapis yaitu Gerbera jamesonii fantasi triple red yang

berbunga dominan merah, kemudian bervariasi kuning atau hijau

kekuningan.

B. Senescence (Penuaan)

Senescence merupakan salah satu tahapan perkembangan biologis. Proses

ini merupakan salah satu tahap perubahan menuju kematian suatu

organisme. Menurut beberapa para ahli, senescence merupakan stadia

akhir dari suatu organ yang tidak dapat kembali dan mengawali proses

perusakan sel-sel dan akhirnya organ tersebut mati (Bambang, 2014).

Senescence dapat terjadi secara alami atau karena pengaruh eksternal

seperti lingkungan abiotik (suhu ekstrim, keterbatasan hara dll) dan biotik

(patogen, naungan dll).

Senescence bunga merupakan tahap akhir dari perkembangan bunga yang

ditandai dengan kelayuan bunga dan gugurnya perhiasan bunga (corolla).

Proses senescence keseluruhan bunga diatur oleh mekanisme genetik dan

tergantung pada energi. Senescence petal diinduksi oleh peningkatan

aktvitas RNAase, kadar etilen meningkat memacu terjadinya perombakan

komponen sel dan degradasi antosianin sehingga warna bunga menjadi

pudar. Senescence bunga juga terjadi karena adanya polinasi yang
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menyebabkan degradasi makromolekul dan remobilisasi nutrisi untuk

proses perkembangan jaringan seperti ovarium (Stead, 1994).

Menurut Bambang (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi senescence

adalah sebagai berikut:

1. Suhu

Suhu respirasi dan laju peningkatan suhu yang diakibatkan oleh adanya

kegiatan respirasi dapat mempengaruhi laju perkembangan dan

senescence bunga potong sehingga proses perusakan dipercepat. Hal

ini dapat terjadi pada pengepakan, karena kurangnya fasilitas

pendinginan. Pengaruh suhu pendinginan akan nampak apabila suhu

pendinginan di bawah 12,5 ºC . Pada keadaan suhu tersebut, chilling

injury akan terjadi.

2. Air

Tanaman hias termasuk bunga potong sangat peka terhadap

kekeringan. Hal ini dikarenakan permukaan volume yang tinggi.

Sedapat mungkin air yang hilang selama periode pascapanen dapat

digantikan dengan air atau larutan dalam vas. Kelembaban relatif yang

tinggi selama penyimpanan dan pengangkutan dapat mengurangi

cekaman air. Pergerakan air di dalam batang atau tangkai bunga

potong sangat tergantung pada komposisi larutan dalam vas. Larutan

yang bersifat asam bergerak lebih cepat dibandingkan larutan yang

bersifat netral atau basa.
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3. Pemberian Karbohidrat

Tidak seperti buah dan syuran, bunga dapat dipotong sebelum matang

pada saat stadia kuncup, seperti pada bunga mawar dan gladiol. Tetapi

untuk anyelir, bunga dipanen saat mendekati mekar penuh, namun

masih dapat dipanen pada stadia kuncup untuk tujuan penyimpanan

yang lebih panjang.

Berat kering bunga mawar yang berkembang penuh lebih berat dua

kali lipat dari bunga yang dipanen saat kuncup. Semakin berat bunga

tersebut, semakin banyak sumber karbohidrat tersimpan. Batang atau

tangkai bunga tidak dapat sepenuhnya memasok semua bahan yang

diperlukan untuk menambah berat kering. Maka perlu adanya

tambahan senyawa yang berasal dari larutan vas. Karena memasok

karbohidrat untuk perkembangan dan respirasi sangat penting bagi

kualitas dan lama hidup bunga dalam vas, maka cadangan yang cukup

merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam penanganan

komoditi panenan ini. Penambahan gula pada larutan vas akan

memperpanjang umur bunga potong.

4. Kondisi Pertumbuhan

Kondisi prapanen yang sangat menentukan kualitas bunga potong

adalah pertumbuhannya selama dilapang. Hal ini berkaitan dengan

kandungan karbohidrat pada batang atau tangkai bunga. Semakin

banyak persediaan karbohidrat semakin baik kualitas bunga potong

tersebut. Menurut beberapa peneliti, cahaya adalah faktor prapanen

yang sangat mempengaruhi kualitas bunga potong. Kuncup bunga
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yang terbentuk pada tanaman yang tumbuh pada kondisi intensitas

cahaya rendah, bunga potongnya akan berumur pendek bila

dibandingkan dengan kuncup bunga yang diperoleh dari tanaman yang

tumbuh pada kondisi penyinaran penuh. Selain cahaya, faktor

prapanen lainnya adalah suhu. Penurunan suhu lingkungan selama

pertumbuhannya (kurang lebih tiga minggu sebelum panen) akan

mengurangi umur bunga potong yang dihasilkannya. Pengaruh suhu ini

berkaitan dengan meningkatnya kandungan senyawa-senyawa

phenolik pada daun. Pada suhu rendah, jumlah air yang diserap akan

berkurang, hal inilah yang menyebabkan kandungan beberapa senyawa

phenolik tersebut meningkat. Kondisi cahaya dan suhu selama

pertumbuhan atau selama masa prapanen, juga mempengaruhi

pigmentasi, terutama pada warna petal.

5. Kondisi Penyimpanan

Pemakaian atau pembongkaran karbohidrat yang tertimbun terjadi

selama respirasi. Demikian pula halnya dengan potongan tanaman

seperti bunga potong, respirasi terus berlangsung sehingga karbohidrat

tertimbun terus dibongkar. Respirasi akan semakin cepat bilamana

suhu lingkungan tinggi. Oleh karena itu dengan mengatur suhu sekitar

penyimpanan akan dapat mengatur kecepatan atau tingkat respirasi itu

sendiri. Hal ini berarti pula dapat mengatur pemakaian atau

pembongkaran karbohidrat yang tersimpan pada organ bunga dan

tangkainya.
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6. Patogen

Faktor atau kondisi yang sangat efektif mempengaruhi kualitas bunga

potong adalah adanya infeksi patogen, baik semasa pertumbuhan di

lapang maupun setelah panen. Patogen yang bersifat vascular dalam

menginfeksi bunga akan memberikan yang buruk terhadap bunga

potong. Jamur yang sering menginfeksi jaringan petal selama

penyimpanan adalah Botrytis cinerea, yang berwarna abu-abu. Jamur

ini akan tumbuh baik pada keadaan penyimpanan bersuhu rendah dan

disertai keadaan kelembaban udara yang tinggi.

7. Zat Pengatur Tumbuh

Ada beberapa laporan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa etilen

dapat merusak bunga, sepertis senescence awal dan kelayuan pada

petal (mahkota bunga).

C. Gibberellic Acid (GA3)

Giberelin pertama kali ditemukan di Jepang sekitar tahun 1930 dari

kajian tanaman padi yang sakit. Gejalanya adalah tanaman tumbuh

terlalu tinggi sehingga tidak mampu menopang dirinya sendiri dan

akhirnya mati. Penyakit tersebut disebabkan oleh cendawan Gibberela

fujikuroi (Salisbury & Ross, 1995).

Giberelin merupakan salah satu hormon zat pengatur tumbuh yang

termasuk kedalam senyawa isoprenoid dan merupakan diterpen yang
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disintesis dari unit-unit asetat yang berasal dari asetil Co-A melalui

jalur asam mevalonat. Senyawa isoprene memiliki 5 atom karbon (C).

Unit-unit isoprene ini dapat bergabung menghasilkan monoterpene

(C-10), sesqueterpene (C-15), diterpene (C-20) dan triterpene (C-30)

(Dardjat, 1996). Struktur GA3 ditampilkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Struktur Gibberellic acid

(www.wildflowerfinder.org.uk, 2016).

Menurut Krishnamoorty (1981) giberelin berfungsi untuk memecah

dormansi, perkcambahan biji, pertumbuhan batang, memacu

pertumbuhan tanaman yang kerdil, dan meningkatkan elongasi ruas

batang pada tanaman roset. Selain itu gibberellin juga berfungsi untuk

pertumbuhan akar, pembentukan akar adventif, pembungaan,

meningkatkan ekspresi bunga jantan, meningkatkan perkembangan

buah dan biji, menunda senescence dan mencegah absisi.
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D. Sitokinin Dalam Air Kelapa

Sitokinin merupakan senyawa dengan struktur yang menyerupai adenin

(derivat adenin) yang mengawali pembelahan sel dan memiliki fungsi

yang mirip dengan kinetin. Kinetin merupakan sitokinin yang pertama kali

ditemukan. Sekarang ini sitokinin yang paling sering ditemukan pada

tanaman dinamakan dengan zeatin yang diisolasi dari tanaman jagung (Zea

mays) (Salisbury & Ross, 1992).

Kandungan sitokinin alami dapat diperoleh dari air kelapa. Larutan air

kelapa mengandung protein, lemak, mineral, karbohidrat, dan vitamin

(Rukmana, 2003).

Struktur dasar dari sitokinin (zeatin) ditampilkan pada gambar 3.

Gambar 3. Struktur sitokinin (zeatin) (Salisbury & Ross, 1992).

Menurut Warisno (2004) didalam setiap 100 ml air kelapa mengandung

sejumlah zat gizi, yaitu protein 0,2 g, lemak 0,2 g, gula 3,8 g, vitamin C

1,0 mg, asam amino, dan hormon pertumbuhan. Jenis gula yang

terkandung pada air kelapa adalah glukosa, fruktosa, sukrosa dan sorbitol.
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Pada air kelapa selain mengandung bahan makanan seperti asam amino,

asam organik, gula dan vitamin juga terkandung sejumlah hormon tumbuh

seperti sitokinin 5,8 mg/l, auksin 0,07 mg/l dan giberelin serta senyawa

lain yang dapat memacu proses perkecambahan biji (Yusnida, 2006).

Selain itu, menurut Yulianingsih (2000) air kelapa juga mengandung asam

sitrat yang merupakan bahan penurun pH yang baik, karena asam sitrat

berperan sebagai antibiotik yang dapat menghambat perkembangbiakan

bakteri dan pertumbuhan mikroba pada permukaan tangkai bunga,

sehingga penyerapan air dari tangkai menuju bunga tidak terganggu.

Komposisi air kelapa menurut George & Sherrington (1984) ditampilkan

pada Tabel 1.
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Tabel 1. Komposisi air kelapa

Substansi Substansi

Asam Amino Vitamin

- Asam aspartat
- Glutamat
- Serin
- Amino butirat
- Asparagin
- Glisin
- Alanin
- Threonin
- Histidin
- Glutamin
- Arganin
- Lisin
- Valin
- Metionin
- Tirosin
- Prolin
- Homoserin
- Phenilalanin
- Hidroksi prolin

Asam Organik
- Sikimat
- Quinin
- Pirolidon
- Suksinat
- Malat
- Sitrat, dan zat lain yang tidak
diketahui

Gula
- Sukrosa
- Glukosa
- Fruktosa
- Manitol

Gula alkohol
- Sorbitol 15 mg/l
- Myo-inositol 0,010 mg/l
- Skillo inositol 0,050 mg/l

- Asam nikotinat 0,040 mg/l
- Asam pantotenat 0,520 mg/l
- Biotin 0,020 mg/l
- Riboflavin 0,800 mg/l
- Asam folat 0,003 mg/l
- Thiamin
- Pyridoxin
- Asam askorbat

Zat Pengatur Tumbuh
- Auksin 0,070 mg/l
- Giberelin
- 1,3-diphenil urea 5,800 mg/l
- Zeatin
- Zeatin glukosida
- Zeatin ribosida
- Growth promotor
- Sitokinin (yang belum
diketahui)

Zat yang lain
- RNA-polimerase
- DNA-polimerase
- Urasil
- Adenin
- Leocoantosin
- Philocosin
- Asam posoatase
- Diastase
- Dehidrogenase
- Peroksidase

Nitrogen
- Amonium
- Etanolamin
- Dehidroksi phenilalanin



III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Fisiologi Tumbuhan

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,

Universitas Lampung pada bulan Ooktober sampai November 2016.

B. Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi beberapa jenis

alat. Alat gelas yang digunakan yaitu Erlenmeyer, beakerglass, tabung

reaksi, gelas ukur, corong, batang pengaduk, pipet volume, pipet tetes.

Alat analisis yang digunakan yaitu spektrofotometer, cuvet, timbangan

digital. Alat penggerus mortar dan penggerus. Alat lain yang digunakan

yaitu sentrifuge, oven, gunting, pisau cutter, pinset dan kamera hp.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bunga potong

Gerbera (Gerbera jamesonii) diperoleh dari toko bunga di Bandar

Lampung, asam giberelat (GA3), asam sulfat, fenol, reagen benedict,

kapas, kertas saring Whatman no.1, tisu, dan kertas label.
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C. Rancangan Percobaan

Penelitian ini dilaksanakan dalam percobaan faktorial 2 × 3. Faktor A

adalah air kelapa dengan 2 taraf konsentrasi yaitu 0% (v/v) dan 50% (v/v).

Faktor B adalah GA3 dengan 3 taraf konsentrasi 0 ppm, 250 ppm, dan

500 ppm. Setiap kombinasi perlakuan diulang sebanyak 4 kali sehingga

diperoleh jumlah satuan percobaan adalah 24.

Notasi faktor, taraf, kombinasi perlakuan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Notasi faktor, taraf dan kombinasi perlakuan percoban faktorial

2 × 3

Faktor A (air kelapa)

B (GA3)

Taraf a1 a2

b1 a1b1 a2b1

b2 a1b2 a2b2

b3 a1b3 a2b3

Keterangan :

a1b1 : Air kelapa 0%   (v/v) , 0 ppm GA3
a2b1 : Air kelapa 50% (v/v) , 0 ppm GA3
a1b2 : Air kelapa 0%   (v/v) , 250 ppm GA3
a2b2 : Air kelapa 50% (v/v) , 250 ppm GA3
a1b3 : Air kelapa 0%   (v/v) , 500 ppm GA3
a2b3 : Air kelapa 50% (v/v) , 500 ppm GA3

D. Variabel dan Parameter

Variabel dalam penelitian ini adalah kandungan karbohidrat terlarut total

bunga, berat segar bunga, berat kering bunga, kadar air relatif bunga, dan

level gula pereduksi. Parameter kuantitatif dalam penelitian ini adalah nilai

tengah (µ) dari kandungan karbohidrat terlarut total bunga, berat segar

bunga, berat kering bunga, dan kadar air relatif bunga, sedangkan

parameter kualitatif adalah level gula pereduksi.
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E. Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap yaitu penyiapan satuan

percobaan, penimbangan GA3 serta pembuatan larutan air kelapa

1. Penyiapan Satuan Percobaan

Bunga potong gerbera sebanyak 24 potong dipilih dan diseleksi yang

seragam dalam ukuran dan mekar bunga. Tangkai bunga dipotong

hingga sepanjang 25 cm. Ujung tangkai bunga dipotong miring untuk

meningkatkan luas permukaan bidang penyerapan. Masing-masing

bunga potong dimasukkan kedalam gelas plastik yang berisi kombinasi

air kelapa dan GA3. Seluruh satuan percobaan diletakkan pada suhu

kamar (27 ºC).

2. Penimbangan GA3

Asam giberelat ditimbang menggunakan timbangan digital.

Penimbangan dilakukan sesuai dengan rancangan percobaan dan

jumlah yang diperlukan. Untuk GA3 konsentrasi 250 ppm ditimbang

sebanyak 0,625 gram dan 1,25 gram untuk GA3 konsentrasi 500 ppm.

3. Pembuatan Larutan Air Kelapa

Sebanyak 1200 ml air kelapa disaring menggunakan kertas saring

Whatman no.1 sehingga diperoleh air kelapa dengan konsentrasi 100%

(v/v). Agar memperoleh konsentrasi air kelapa yang dibutuhkan untuk

perlakuan, dilakukan pengenceran seperti pada Tabel 3.
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Tabel 3.Pengenceran aair kelapa sesuai konsentrasi

Konsentrasi (v/v) Volume air kelapa
(ml)

Volume aquades
(ml)

0% 0 100

50% 50 50

Pada setiap gelas plastik dimasukkan pengenceran air kelapa sesuai

konsentrasinya, kemudian ditambahkan larutan GA3 0 ppm, 250 ppm

dan 500 ppm yang telah ditimbang sesuai rancangan percobaan. Bunga

gerbera yang telah diseleksi direndam kedalam 200 ml kombinasi

larutan tersebut selama 4 jam.

F. Pengamatan

Pengamatan dilakukan setelah bunga direndam selama 4 jam sampai hari

ke-7. Parameter yang diamati yaitu:

a. Kandungan Karbohidrat Terlarut Total Bunga

Kandungan karbohidrat terlarut total ditentukan berdasarkan

metode fenol-sulfur. 1 gram bunga ditimbang kemudian digerus

sampai halus dalam mortar, dan ditambahkan 100 ml aquadest

kemudian disaring kedalam Erlenmeyer dengan kertas saring

Whatman no.1. 3 ml filtrat dipipet kedalam tabung reaksi, dan

ditambahkan 3 ml H2SO4 pekat dan 1 ml fenol. Tabung reaksi

dibiarkan beberapa saat sampai warna coklat kemerahan terbentuk

yang menunjukkan adanya karbohidrat terlarut. Absorbansi diukur
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dengan spektofotometer pada panjang gelombang 490 nm.

Kandungan karbohidrat terlarut total diukur berdasarkan kurva

standar glukosa dan dinyatakan dalam satuan mg/g jaringan.

Kurva standar glukosa

10 mg glukosa dilarutkan dalam 100 ml aquadest. 0,2 ; 0,4 ; 0,6 ;

0,8 dan 1 ml larutan glukosa tersebut dipipet kedalam 5 tabung

reaksi yang sudah dilabel konsentrasi glukosa. Volume disesuaikan

menjadi 3 ml dengan menambahkan aquades. 3 ml asam sulfat

pekat dan 1 ml fenol ditambahkan ke masing-masing tabung reaksi,

diaduk sampai homogen dan diinkubasi hingga terbentuk warna

merah kecoklatan. Absorbansi diukur dengan spektrofotometer

pada panjang gelombang 490 nm. Kurva standar diplot dengan

sumbu x sebagai konsentrasi glukosa dan sumbu y sebagai

absorbansi.

b. Level Gula Pereduksi

Gula pereduksi dideteksi menggunakan uji Benedict. 1 gram bunga

gerbera ditimbang kemudian digerus sampai halus didalam mortar

dan ditambahkan 5 ml aquades kemudian di homogenkan.

Homogenat disaring menggunakan kertas saring Whatman no.1

kedalam 6 tabung reaksi kemudian masing-masing tabung reaksi

ditambahkan 3 ml reagen benedict dan diinkubasi selama 10 menit.

Endapan berwarna merah bata yang terbentuk setelah inkubasi

menunjukkan bahwa adanya gula pereduksi.
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c. Berat Segar Bunga

Bunga dipisahkan dari tangkai. Kemudian bunga ditimbang

menggunakan neraca digital dan dinyatakan dalam gram (g).

d. Berat Kering Bunga

Bunga yang telah diukur berat segarnya selanjutnya dikeringkan

dalam oven pada suhu 105-110 ºC selama 2 jam. Kemudian bunga

yang sudah kering ditimbang menggunakan timbangan digital dan

dinyatakan dalam gram (g).

e. Kadar Air Relatif Bunga

Kadar air relatif bunga dihitung menggunakan rumus berikut:

Keterangan:
BS  = berat segar bunga
BK =  berat kering bunga

G. Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh air kelapa dan GA3 beserta interaksinya,

maka homogenitas ragam diuji berdasarkan uji Levene.

Kemudian data yang diperoleh dianalisis ragam pada taraf nyata 5%.Jika

interaksi kedua faktor (faktor A dan B) tidak nyata maka ditentukan main

effect dengan uji BNT pada taraf nyata 5%. Jika interaksi kedua faktor

nyata maka dilanjutkan dengan penentuan simple effect air kelapa

(faktor A) dan asam giberelat (GA3) (faktor B) dengan uji F pada taraf

nyata 5%.

Kadar air relatif bunga = × 100%



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

 

1. Kombinasi air kelapa 0% (v/v) dan 50% (v/v) dengan GA3 250 ppm dan 

500 ppm tidak efektif menunda senescence pada bunga potong gerbera. 

 

2. Konsentrasi air kelapa 50% (v/v) tanpa GA3 meningkatkan berat segar dan 

berat kering bunga sehingga efektif menunda senescence bunga pada 

bunga potong gerbera. 

 

 

B. Saran 

 

Perlu dilakukan penelitian efek kombinasi air kelapa dan GA3 terhadap 

laju respirasi bunga potong gerbera (Gerbera jamesonii). 
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