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ABSTRAK

EFEK KALIUM DAN MIKORIZA TERHADAP PLANLET BUNCIS
(Phaseolus vulgaris L.) SELAMA CEKAMAN KEKERINGAN SECARA IN

VITRO

Oleh

Sita Resmi

Buncis (Phaseolus vulgaris L.) merupakan salah satu kacang sayur yang digemari
masyarakat karena menjadi salah satu sumber protein nabati. Pada tahun 2014
produktivitas buncis mengalami penurunan dikarenakan minimnya lahan produksi
dan industri benih buncis. Selain itu, luasnya lahan kering di Indonesia menjadi
kendala dalam pengembangan lahan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui karakter ekspresi planlet buncis yang tahan terhadap cekaman
kekeringan setelah diinduksi dengan kalium dan diinokulasi mikoriza
(Rhizoctonia sp.) secara in vitro dan mengetahui adanya interaksi antara kalium
dan mikoriza (Rhizoctonia sp.) secara in vitro. Penelitian ini menggunakan
rancangan acak lengkap (RAL) dengan menggunakan 3 taraf konsentrasi yaitu 0%
(K0), 0,15% (K1), dan 0,30% (K2) masing- masing sebanyak 4 ulangan. Data yang
diperoleh di homogenkan dengan menggunakan uji Levene kemudian dianalisis
menggunakan analisis ragam pada taraf nyata 5% dan uji lanjut dengan uji BNT
pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian menunjukkan adanya planlet buncis yang
tahan terhadap kekeringan pada planlet buncis yang diinduksi dengan kalium
0,30% dan diinokulasi mikoriza (Rhizoctonia sp.). Terdapat karakter ekspresi
pada planlet buncis setelah diberikan kalium dan mikoriza  (Rhizoctonia sp.) yaitu
peningkatan kandungan karbohidrat terlarut total, kandungan klorofil (a,b, dan
total), dan berat basah. Terdapat perlakuan terbaik dari konsentrasi kalium 0,30%
dan inokulasi mikoriza (Rhizoctonia sp.) terhadap kandungan karbohidrat terlarut
total, kandungan klororfil (a, b, dan total) dan berat basah.

Kata kunci : Cekaman kekeringan,Kalium, Mikoriza , Phaseolus vulgaris L., In
vitro
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Buncis merupakan tanaman semusim berbentuk perdu. Tanaman ini

merupakan salah satu kelompok kacang-kacangan yang digemari

masyarakat. Selain itu, buncis menjadi salah satu sumber protein nabati,

vitamin A, B, dan C yang terdapat pada bijinya (Zulkarnain, 2013). Buncis

juga memiliki beberapa khasiat untuk kesehatan, salah satunya dapat

menurunkan kadar gula darah karena mengandung gum dan pektin.

Peningkatan produksi buncis memiliki arti penting dalam menunjang gizi

masyarakat, sekaligus berdaya guna bagi usaha mempertahankan

kesuburan dan produktivitas tanah. Buncis merupakan salah satu sumber

protein yang murah dan mudah dikembangkan (Saparinto, 2013).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia,

pada 2014 produktivitas buncis mencapai 318.214 ton/tahun. Tahun 2015

produktivitas buncis mengalami penurunan menjadi 291.314 ton/tahun.

Penurunan produksi buncis ini dikarenakan sedikitnya lahan produksi

buncis dan pengembangan industri benih buncis masih minim. Kondisi

tersebut mengakibatkan harga buncis menjadi melambung dan mendorong

petani untuk meningkatkan produktivitas tanaman buncis (Anonymous,

2015).
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Salah satu permasalahan dari berkurangnya produktivitas buncis adalah

tingginya luas lahan kering di Indonesia. Produktivitas dan tingkat

kesuburan lahan kering menjadi kendala dalam pengembangannya. Selain

memiliki tingkat kesuburan yang rendah, keterbatasan kadar air juga

menjadi masalah pada bidang pertanian sehingga usaha tani tidak dapat

dilakukan sepanjang tahun (Setijono, 1996).

Solusi dari mengatasi permasalahan lahan kering yaitu menggunakan

unsur kalium. Menurut Suriatna (1987) fungsi kalium adalah untuk

memacu pertumbuhan tanaman, memperlancar proses fotosintesis,

memperkuat batang sehingga dapat mengurangi resiko rebah. Kalium

sangat berperan dalam menekan proses penguapan sehingga dapat

meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan. Kalium juga

berfungsi meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit.

Tidak hanya menggunakan kalium, mikoriza juga dapat mengatasi

permasalahan lahan kering. Mikoriza merupakan bentuk asosiasi simbiotik

antara fungi dengan tanaman. Simbiosis ini bermanfaat bagi keduanya,

yaitu mikoriza memperoleh karbohidrat dalam bentuk gula sederhana

(glukosa) dan karbon (C) dari tumbuhan. Mikoriza ini membantu

menyerap air, mineral, dan unsur hara lainnya melalui hifa eksternal yang

terdistribusi dalam tanah (Simanungkalit, 2003).
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Aiman (2015) bahwa

inokulasi mikoriza pada saat penyiapan benih buncis perancis dapat

memberikan hasil panen yang lebih banyak dibandingkan tanpa

diinokulasi dengan mikoriza.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Rukmi (2009) bahwa dengan

pemupukan kalium pada tanaman kedelai berpengaruh terhadap jumlah

cabang per tanaman, dengan jumlah cabang tertinggi yaitu mencapai 3,1,

berat butir biji pertanaman mencapai 11,4 gram dengan penggunaan

kalium 0,6 gram per tanaman.

Sejauh ini belum pernah dilakukan penelitian tentang efek kalium dan

mikoriza (Rhizoctonia sp.)  pada tanaman buncis yang tahan terhadap

keadaan kering secara in vitro. Planlet buncis dari hasil penelitian ini

diharapkan mampu tumbuh dalam lahan kering dan dapat meningkatkan

produktivitas buncis di Indonesia.
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B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui adanya efek dari pemberian kalium dan mikoriza

(Rhizoctonia sp.) pada planlet buncis yang tahan terhadap kekeringan

secara in vitro.

2. Mengetahui karakter ekspresi planlet buncis yang tahan terhadap

cekaman kekeringan setelah diinduksi dengan kalium dan diinokulasi

dengan mikoriza (Rhizoctonia sp.) secara in vitro.

3. Mengetahui adanya interaksi antara kalium dan mikoriza

(Rhizoctonia sp.) secara in vitro terhadap kandungan karbohidrat

terlarut total, kandungan klorofil, dan berat basah.

C. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh cara untuk mendapatkan

buncis yang tahan terhadap kekeringan dan memberikan informasi kepada

petani bahwa kalium serta mikoriza berperan dalam meningkatkan

produktivitas  buncis pada lahan yang kering. Dengan demikian

diharapkan secara ilmiah dapat memberikan kontribusi dalam ilmu

pengetahuan terutama dibidang pertanian dan ilmu terapan lainnya yang

terkait.

D. Kerangka Pemikiran

Buncis (Phaseolus vulgaris L.) merupakan salah satu kacang sayur yang

banyak diminati masyarakat Indonesia, karena menjadi sumber protein
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nabati. Iklim Indonesia yang tropis menjadikan Indonesia sebagai negara

agraris. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk maka permintaan

akan sayuran ini terus meningkat. Selain itu berubahnya iklim yang tidak

terkendali juga cuaca yang ekstrem merupakan salah satu hambatan untuk

bertani, sehingga menyebabkan produksi tanaman buncis menurun dan

harganya menjadi mahal.

Salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan lahan kering adalah

dengan menggunakan unsur kalium. Kalium digunakan untuk

mempertahankan kandungan air dalam jaringan tanaman. Penggunaan

kalium ini dapat mencukupi kebutuhan air pada tanaman saat musim

kemarau atau dalam keadaan cekaman kekeringan. Kemudian  penggunaan

mikoriza juga mengoptimalkan penyerapan unsur hara dan air pada akar

tanaman.

Penelitian ini menggunakan 3 taraf konsentrasi kalium yaitu 0%, 0,15%,

dan 0,30% untuk perendaman planlet biji buncis selama 2 jam. Kemudian

diinokulasikan Rhizoctonia sp. dan tanpa inokulasi Rhizoctonia sp.  pada

medium tanam. Parameter yang diamati yaitu persentase jumlah planlet

yang hidup, visualisasi planlet, kandungan karbohidrat, kandungan klorofil

(a,b dan total), dan berat basah.
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E. Hipotesis

Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. Terdapat planlet buncis yang tahan terhadap kekeringan setelah

diinduksi dengan kalium dan diinokulasi mikoriza (Rhizoctonia sp.)

secara in vitro.

2. Terdapat karakter ekspresi planlet buncis yang tahan terhadap cekaman

kekeringan berupa peningkatan kandungan karbohidrat terlarut total,

kandungan klorofil, dan berat basah secara in vitro.

3. Terdapat interaksi antara kalium dan  mikoriza (Rhizoctonia sp.) yang

sudah diinokulasi pada planlet buncis secara in vitro terhadap

kandungan karbohidrat terlarut total, kandungan klorofil, dan berat

basah secara in vitro.
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Asal Usul Tanaman Buncis 

Negara asal buncis tidak diketahui secara pasti. Sebagian pakar 

mengatakan bahwa buncis merupakan tumbuhan asli dari Amerika Tengah 

dan Amerika Selatan. Ketika bangsa Spanyol dan Portugis sampai ke 

daratan Amerika, mereka lalu memperkenalkan sayuran polong ini ke 

Eropa. Dari runutan sejarahnya, diperkirakan buncis mulai dibudidayakan 

sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi (Sastrapraja, 2012). 

 

B. Morfologi Tanaman Buncis 

 Secara morfologi, bagian atau organ-organ penting tanaman buncis adalah 

sebagai berikut. 

 

1. Akar  

Tanaman buncis berakar tunggang. Akar tunggang tumbuh hingga 

kedalaman sekitar 11-15 cm. Perakaran tanaman buncis dapat tumbuh 

dengan baik bila tanahnya gembur, mudah menyerap air, dan subur 

(Cahyono, 2003). 

 

 

 



8 
 

2. Batang 

Batang tanaman buncis tidak berkayu dan relatif tidak keras, serta 

berbuku-buku. Buku-buku yang terletak dekat dengan permukaan 

tanah lebih pendek dibandingkan dengan buku-buku yang berada di 

atasnya. Buku-buku tersebut merupakan tempat melekatnya tangkai 

daun. Tinggi batang tanaman beragam, tergantung pada tipe tanaman. 

Batang tanaman tipe merambat dapat mencapai ketinggian lebih dari 

2,5 m, sedangkan batang tanaman tipe merambat mencapai 40 cm dari 

permukaan tanah (Nashikun, 2014).  

 

3. Daun  

Daun buncis berupa daun majemuk tiga dan berada pada satu tangkai 

daun. Tangkai daun berukuran panjang sekitar 10 cm. Dua daun 

terletak bersebelahan dan satu daun berada di ujung tangkai. Daun 

tanaman buncis berbentuk jorong segitiga, bagian yang dekat dengan 

pangkal melebar dan bagian ujung meruncing, memiliki urat simetris, 

dan berwarna hijau (Pitojo, 2004).  

 

4. Bunga  

Bunga tanaman buncis termasuk bunga sempurna yang memiliki 

ukuran sekitar 1 berbentuk bulat panjang atau silindris. Bunga-bunga 

ini tumbuh  pada cabang yang masih muda atau pada pucuk daun. 

Kuntum bunga berwarna merah, putih, violet, atau kekuningan.  
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Penyerbukan pada bunga dibantu oleh serangga dan angin 

(Anonymous, 2017). 

 

C. Klasifikasi Tanaman Buncis 

Klasifikasi tanaman buncis menurut sistem klasifikasi Cronquist (1981) 

dan APG II (2003) adalah sebagai berikut. 

Kerajaan  : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Bangsa  : Fabales 

Suku  : Fabaceae 

Marga  : Phaseolus 

Jenis   : Phaseolus vulgaris L. 

 

Habitus buncis dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut. 

 
Gambar 1. Gambar Habitus Buncis 

  Sumber: Anonymous (2016) 
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D. Syarat Tumbuh Tanaman Buncis 

Seperti kebanyakan jenis tanaman sayur lainnya, lingkungan yang sesuai 

dengan syarat pertumbuhan juga dibutuhkan pada tanaman buncis agar 

dapat bereproduksi secara maksimal. Syarat tumbuh buncis dapat dilihat 

sebagai berikut. 

 

1. Tanah 

Menurut Cahyono (2003), buncis dapat ditanam pada berbagai jenis 

tanah sepanjang tanah, tersebut memiliki pori-pori udara yang cukup 

dan drainase yang baik. Kadar pH tanah yang baik untuk ditanami 

buncis berkisar 5,5-5,6. Pada tanah dengan pH yang kurang dari 5,5 , 

maka pertumbuhannya akan terhambat karena keracunan besi, 

aluminium, dan mangan. Sebaliknya, jika pH di atas 6,5 pertumbuhan 

buncis akan terhambat karena ketidaktersediaan sejumlah unsur hara 

esensial. 

 

2. Iklim 

Curah hujan yang baik untuk pertumbuhan buncis yaitu 1.500-2.500 

mm per tahun atau 300-400 mm. Intensitas cahaya optimum untuk 

buncis yaitu 400-500 fc (foot candles), sehingga untuk para petani 

buncis akan lebih baik jika diberi naungan saat penanaman. Sedangkan 

kelembapan udara yang ideal untuk pertumbuhan buncis ±55%. Suhu 

optimum untuk pertumbuhan kacang buncis adalah 20-25°C. 

Pertumbuhan tanaman buncis ini akan terhambat jika suhu udara di 
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bawah 20°C. Sementara itu, bibit yang baru tumbuh akan mengalami 

kerusakan apabila suhu udara di bawah 10°C (Sunaryono, 2004). 

 

E. Nilai Gizi dan Manfaat Tanaman Buncis 

Buncis merupakan sumber protein nabati penting. Selain itu, buncis juga 

mengandung vitamin A, B, dan C. Buncis bermanfaat dapat menurunkan 

gula darah sehingga baik untuk penderita diabetes (Sunarjono, 2013). 

 

Buncis adalah sayuran polong yang rendah kalori. Setiap 100 gram buncis 

mengandung kalori sebanyak 35 kkal. Semakin tua, kalorinya akan 

semakin besar karena ada biji yang mengandung karbohidrat dan lemak. 

Tidak hanya itu saja, buncis juga dapat menekan kolestrol jahat karena 

lemak nabati yang dikandung buncis merupakan lemak baik seperti yang 

terdapat pada kacang kedelai. Buncis juga mengandung serat yang baik 

untuk menjaga sistem pencernaan. Dengan memakan buncis, perut akan 

kenyang tetapi kalori yang masuk ke dalam tubuh tidak besar (Lingga, 

2010). 

 

F. Mikoriza 

Mikoriza merupakan asosiasi antara akar tanaman dengan jamur. Dalam 

hal ini mikoriza merupakan hubungan simbiotik mutualistik 

(menguntungkan kedua pihak) antara jamur nonpatogen dengan sel-sel 

akar yang hidup, terutama sel epidermis dan korteks. Jamur memperoleh 

senyawa organik (terutama gula) dari tanaman, sedangkan tanaman 
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memperoleh keuntungan karena penyerapan unsur hara dan air dapat 

berlangsung lebih baik. Bagian sistem perakaran yang terinfeksi adalah 

bagian akar yang masih muda (Lakitan, 2011). 

 

Mawardi dan Djaluli (2006) melaporkan bahwa penggunaan mikoriza 

dapat meningkatkan ketahanan tanaman nilam terhadap cekaman 

kekeringan. Hifa eksternal dari mikoriza dapat membantu memperluas 

daerah serapan air dan unsur hara pada tanaman.  Menurut Karmana 

(2007)  tipe mikoriza dapat dibedakan sebagai berikut. 

 

a. Ektomikoriza 

Ektomikoriza ditandai dengan adanya selubung berupa jala yang 

menutupi permukaan akar. Ektomikoriza ditandai dengan hifa jamur 

yang membentuk ektomikoriza dan masuk ke ruang intraseluler sel-sel 

korteks. 

 

b. Endomikroiza 

Endomikoriza dicirikan oleh adanya hifa yang masuk ke sel-sel 

korteks pada akar tumbuhan. 

 

c. Ektendomikoriza 

Ektendomikoriza merupakan gabungan antara endomikoriza dan 

ektomikoriza. Sebagian hifa ada di permukaan akar dan ada pula yang 

masuk ke dalam sel korteks. 
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G. Peran Mikoriza Bagi Tanaman 

Fungi mikoriza arbuskula (FMA) pada masa kini merupakan salah satu 

tipe fungi pembentuk mikoriza yang menjadi perhatian bagi para ahli 

lingkungan dan biologi. Menurut Asmarahman dan Mulyana (2012) 

mengatakan bahwa peran mikoriza adalah sebagai berikut. 

 

1. Memperbaiki nutrisi dan meningkatkan pertumbuhan tanaman 

Fungi ini memiliki kemampuan berasosiasi dengan sebagian jenis 

tanaman dan telah terbukti mampu memperbaiki dan meningkatkan 

pertumbuhan tanaman . 

2. Sinergis dengan mikroorganisme lainnya 

FMA pada tanaman suku fabaceae diperlukan karena pembentukan 

rhizobium dan efektivitas penambahan nitrogen dapat ditingkatkan. 

FMA juga dapat bersinergis dengan mikroba potensial lainnya, seperti 

bakteri penambat nitrogen bebas dan bakteri pelarut fosfat.  

3. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan 

FMA berperan penting dalam mempertahankan keanekaragaman 

tumbuhan dengan cara transfer nutrisi dari satu akar tanaman ke akar 

tanaman yang lain yang berdekatan melalui struktur yang disebut 

dengan brige hypha. 

4. Terlibat dalam siklus biogeokimia 

FMA di alam dapat mempercepat terjadinya suksesi secara alami pada 

daerah yang mendapat gangguan yang ekstrem. Keberadaan FMA 

berperan penting dalam mengefektifkan daur ulang unsur hara 
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sehingga FMA dianggap sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas 

ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati. 

 

H. Rhizoctonia sp. 

Mikoriza dapat dijumpai pada hampir setiap perakaran tumbuhan tingkat 

tinggi. Mikoriza pada tanaman anggrek bersifat endomikoriza dengan 

menginfeksi jaringan korteks. Rhizoctonia sp. merupakan mikoriza yang 

bersimbiosis dengan anggrek sehingga disebut juga mikoriza anggrekan 

(Setiawati, 2014). Hubungan mikoriza dengan tanaman anggrekan 

terhadap cekaman kekeringan berkaitan dengan air dan hifa, hifa pada 

mikoriza dapat memperluas bidang serapan air dan hara (Mushfal, 2010).  

 

Efektifitas dari pertumbuhan mikoriza dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

yang cocok yaitu faktor abiotik meliputi konsentrasi hara, pH, kadar air, 

temperatur, media dan penggunaan pupuk dan faktor biotik meliputi 

interaksi mikroba, tipe perakaran tanaman inang dan komposisi antara 

fungi mikoriza (Subiksa, 2002). 

 

Mikoriza (Rhizooctonia sp.) tidak membentuk struktur selubung (mantel), 

tetapi hifa penetrasi biasanya terdapat disekitar organ inang yang 

terinfeksi. Mikoriza ini membentuk hifa intraseluler yang berupa lilitan 

yang padat pada jaringan inang. Struktur ini dikenal dengan nama peloton 

(Andersen dan Rasmussen, 1996). 
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Menurut Iskandar (2002) bahwa prinsip kerja dari mikoriza adalah 

menginfeksi sistem perakaran tanaman inang, memproduksi jalinan hifa 

secara intensif sehingga tanaman yang terinfeksi mikoriza mampu 

meningkatkan penyerapan unsur hara. 

 

I. Unsur Kalium (K) 

Unsur hara K sebenarnya banyak terdapat dalam tanah, namun hanya 

sebagian kecil yang dapat diserap oleh tanaman dalam bentuk larutan yang 

larut dalam air atau yang dapat dipertukarkan (dalam koloid tanah). Koloid 

liat dan humus dapat melakukan pertukaran ion, yaitu pertukaran kation-

kation yang terjerap dengan kation-kation yang teradapat bebas di dalam 

tanah (Azzamy, 2015). 

 

Kalium berbeda dengan nitrogen dan karbon. Kalium berperan penting 

dalam metabolisme pada sel tanaman. Kalium mempunyai peranan 

penting dalam mensintesis asam amino dan protein dari ion amonium dan 

juga menyintesis lemak. Unsur hara yang lain banyak terdapat di dalam 

bagian tanaman yang aktif dalam pembelahan sel dan proses pertumbuhan. 

Kalium juga penting dalam proses fotosintesis. Jika tanaman kekurangan 

unsur K pada daun, maka akan menurunkan kemampuan asimilasi CO2 

(Winangun, 2005). 
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J. Respon Tumbuhan Pada Cekaman Kekeringan 

Kekurangan air berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, diantaranya 

pada proses fisiologis, biokimia, anatomi, dan morfologi. Saat tumbuhan 

kekurangan air, sebagian stomata pada daunnya menutup sehingga terjadi 

hambatan masuknya CO2 dan dapat menurunkan aktivitas fotosintesis. 

Selain itu, kekurangan air juga dapat menghambat sinstesis protein 

(Salisbury dan Ross, 1992). 

 

Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu menghindari kekeringan 

dengan cara penggulungan daun pada tumbuhan monokotil. Penggulungan 

daun terjadi dengan cara menurunkan laju evaporasi atau dengan 

meningkatkan absorpsi air pada tanah kering untuk mempertahankan 

potensial air daun agar tetap tinggi. Proses ini berhubungan dengan 

peranan sel kipas yang mana pada saat kekurangan air jumlah dan ukuran 

sel daun meningkat sehingga daun menggulung (NioSong dan Lenak, 

2014). 
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III.   METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan November sampai bulan Januari  2017 di 

Laboratorium Botani (ruang penelitian in vitro), Jurusan Biologi, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

1. Alat –alat 

Alat –alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah alumunium foil, autoklaf, 

Laminar Air Flow Cabinet (LAF) merk ESCO, pinset, kertas filter, Erlenmeyer, 

Cawan Petri berdiameter 10 cm, corong, botol kultur 250 ml, gelas ukur bervolume 

100 ml dan 500 ml, kertas label, mikropipet, pipet tip, tabung reaksi, rak tabung 

reaksi, timbangan analitik, tisu, waterbatt, mikroskop, plastik wrap. 

 

Alat-alat yang digunakan untuk analisis karbohidrat terlarut total dan klorofil: 

gunting, timbangan analitik, mikropipet, spektrofotometer, pisau silet, kuvet, alat-

alat gelas (pipet ukur, gelas ukur, pipet Pasteur, tabung reaksi), mortar dan 

penumbuk, rak tabung reaksi, kertas pH, corong. 
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2. Bahan-bahan  

Bahan-bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah benih buncis steril, 

alkohol 70 %, akuades, Benzine Amino Purine (BAP), Indole-3-Acetic Acid (IAA), 

sukrosa, kalium, Asam Chlorida (HCL), Kalium Hidroksida (KOH), PEG (Poly 

Ethylene Glycol) serta bahan kimia medium Murashige & Skoog (MS). 

 

Bahan yang digunakan untuk analisis klorofil a,b dan total yaitu aseton alkohol, 

pada analisis karbohidrat terlarut total bahan yang digunakan yaitu Fenol dan Asam 

Sulfat (H2SO4). serta bahan kimia medium Murashige & Skoog (MS) padat yang 

komposisinya disajikan dalam Lampiran 1. 

 

C. Rancangan Percobaan 

Rancangan penelitian ini disusun dengan pola dasar Rancangan Acak Lengkap 

Faktorial (RALF) dengan 2 faktor yaitu faktor dengan  inokulasi mikoriza yang 

dibagi menjadi 2 taraf [ V0 (Tidak diinokulasi Rhizoctonia sp.) dan V1(Diinokulasi 

dengan Rhizoctonia sp.)] dan konsentrasi kalium dengan 3 taraf konsentrasi yaitu 

0% (K0), 0,15% (K1), 0,30% (K2). Masing-masing konsentrasi dilakukan 4 kali 

ulangan dan setiap ulangan terdiri dari 2 planlet buncis steril dalam setiap botol 

kultur. Tata letak satuan percobaan seleksi planlet buncis (Phaseolus vulgaris) 

secara in vitro disajikan pada tabel 1 dan 2 berikut. 
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Tabel 1. Tata letak satuan percobaan 

 

V1K1 

U1 

V1K2 

U3 

V0K1 

U2 

V0K1 

U3 

V1K2 

U2 

V0K2 

U2 

V1K1 

U4 

V1K0 

U3 

VIK1 

U2 

V0K2 

U1 

V1K0 

U2 

V1K0 

U4 

V0K1 

U4 

V0K0 

U2 

V1K2 

U4 

V0K1 

U3 

V0K0 

U1 

V1K1 

U3 

V1K0 

U1 

V0K2 

U4 

V0K2 

U3 

V0K0 

U3 

V0K0 

U4 

V0K1 

U1 

 

Keterangan : 

V0  = Tidak diinokulasi Rhizoctonia sp. 

V1 = Diinokulasi dengan Rhizoctonia sp. 

K0 = Kalium konsentrasi 0 % 

K1  = Kalium konsentrasi 0,15 % 

K2  = Kalium konsentrasi 0,30 % 

U1 = Ulangan 1 

U2 = Ulangan 2 

U3 = Ulangan 3 

U4 = Ulangan 4 
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Tabel 2. Kode perlakuan satuan percobaan 

Kode 

 perlakuan 

Perlakuan inokulasi Taraf konsentrasi 

kalium 

V0 K0 Tidak diinokulasi Rhizoctonia sp. 0 % 

V0 K1 Tidak diinokulasi Rhizoctonia sp. 0,15 % 

V0 K2 Tidak diinokulasi Rhizoctonia sp. 0,30  % 

V1 K0 Diinokulasi Rhizoctonia sp. 0 % 

V1 V1 Diinokulasi Rhizoctonia sp. 0,15 % 

V1 K2 Diinokulasi Rhizoctonia sp. 0,30 % 

 

Keterangan : 

V0  = Tidak diinokulasi Rhizoctonia sp. 

V1 = Diinokulasi dengan Rhizoctonia sp. 

K0 = Kalium konsentrasi 0 % 

K1  = Kalium konsentrasi 0,15 % 

K2  = Kalium konsentrasi 0,30 % 

 

D. Bagan Alir Penelitian 

Penelitian terdiri dari beberapa tahap, yaitu : 1) penentuan kisaran konsentrasi kalium 

untuk perendaman planlet buncis sebelum dilakukan penanaman dalam medium, 2) 

penanaman planlet buncis ke dalam medium MS yang sudah diinokulasi dengan  

mikoriza (Rhizoctonia sp.), dan tidak diinokulasi dengan mikoriza (Rhizoctonia sp.) 3) 

Analisis karakter ekspresi yang spesifik pada planlet buncis resisten cekaman kekeringan 

meliputi analisis kandungan karbohidrat terlarut total, analisis kandungan klorofil a, 

klorofil b, dan klorofil total, . Bagan alir penelitian ini dapat dilihat pada beberapa 

tahapan yang disajikan pada Gambar 2 sebagai berikut. 
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Gambar 2. Bagan Alir Penelitian 
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E. Pelaksanaan penelitian 

Pelaksaan penelitian meliputi beberapa langkah sebagai berikut. 

1. Persiapan  medium seleksi  

Medium yang digunakan dalam penelitian ini adalah Murashige & Skoog (MS) 

padat. Pembuatan medium tanam MS sebanyak 1 liter adalah dengan cara memipet 

sejumlah larutan stok, kemudian dimasukkan kedalam labu takar 1 liter. Aquades 

ditambahkan sampai tanda (1 liter) dan pH diatur sampai 5,5. Untuk mendapatkan pH 

5,5 dilakukan penambahan KOH 1 N dan HCL 1 N. Larutan tersebut kemudian 

dipindahkan kedalam wadah yang lebih besar kemudian ditambahkan agar-agar 

sebanyak 7 g/l, sukrosa 30 g/l, dan PPM 0,5 ml/l. Larutan medium dipanaskan untuk 

melarutkan agar-agar (sambil diaduk) sampai mendidih. Penambahan ZPT dilakukan 

setelah larutan medium diangkat, kemudian dituangkan kedalam botol kultur 

sebanyak 20 ml/botol. Sterilisasi medium dengan menggunakan autoklaf dengan 

tekanan 17,5 psi, 121 
0
C selama 15 menit. Setelah itu ditambahkan larutan Poly 

Ethylene Glycol (PEG) 6000 pada masing-masing botol kultur sebagai pencekam 

kekeringan pada media tanam planlet buncis (Phaseolus vulgaris). 

 

2. Inokulasi mikoriza (Rhizoctonia sp.) 

Inokulasi (Rhizoctonia sp.) dilakukan secara langsung pada medium tanaman 

kangkung air secara in vitro dengan menambahkan larutan isolat mikoriza 

(Rhizoctonia sp.) yang dimasukkan pada medium  Murashige & Skoog (MS) 

sebanyak 0,1 ml dan diinkubasi pada suhu kamar selama 72 jam. 
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3. Induksi Planlet dengan Kalium 

Kalium dilarutkan terlebih dahulu dengan aquades pada konsentrasi 0%, 0,15%, dam 

0,20% dan disaring menggunakan syringe filter. Penyaringan dilakukan dalam 

ruangan steril dalam LAF Cabinet. Kemudian kalium diencerkan dengan 3 

konsentrasi yaitu 0 %, 0,15% , dan 0,30 % dan selanjutnya dilakukan perendaman 

planlet buncis selama 2 jam (Mooduto et al., 20013). 

 

F. Pengamatan  

1. Persentase jumlah planlet yang hidup 

Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah planlet buncis yang hidup yaitu : 

                    

                       
  X 100 %       (Nurcahyani et al., 2014) 

 

2. Visualisasi Planlet 

Meliputi warna tunas yang terbentuk dengan klasifikasi sebagai berikut : hijau, hijau 

dengan bagian tertentu berwarna cokelat, dan cokelat (Nurcahyani et al., 2014). 

 

3. Analisis Kandungan Karbohidrat Total 

Analisis kandungan karbohidrat terlarut total dilakukan dengan metode fenol-sulfur 

(Dubois, 1956). Planlet buncis diambil dan ditimbang sebanyak 0,1 gram, ditumbuk 

dengan mortar lalu diberi 10 ml akuades, disaring dengan kertas saring Whatman no. 

1 lalu dimasukkan kedalam tabung reaksi.   

 

Filtrat diambil sebanyak 1 ml dan ditambahkan 1 ml H2SO4, kemudian ditambahkan 

fenol sebanyak 2 ml, filtrat dimasukkan kedalam kuvet dan dibaca pada panjang 

gelombang 490 nm. 
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Kandungan karbohidrat terlarut total dihitung dengan cara membuat larutan standar 

glukosa yang terdiri dari beberapa konsentrasi kemudian diukur dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 490 nm.  

 

Hasil absorbansi larutan standar dibuat persamaan regresi linier sehingga diperoleh 

persamaaan: Y = ax +b.   Nilai absorbansi sampel selanjutnya dimasukkan sebagai 

nilai Y sehingga didapatkan nilai x (μ/mol). 

 

4. Analisis Kandungan Klorofil  

Bahan untuk analisis kandungan klorofil menggunakan daun planlet buncis dengan 

menggunakan metode Miazek (2002) dengan spektrofotometro. Adapun cara 

kerjanya sebagai berikut. Daun planlet buncis dihilangkan tulang daunnya sebanyak 

0,1 g, kemudian digerus dengan mortar dan ditambahkan dengan 10 ml alkohol 95%. 

Setelah itu larutan disaring dengan kertas Whatmann no.1, dan dimasukkan ke dalam 

flakon serta ditutup rapat. Larutan sampel dan larutan standar (alkohol 95%) di ambil 

sebanyak 1 ml, kemudian dimasukkan dalam kuvet. Setelah itu dilakukan pembacaan 

serapan dengan spektrofotometer UV pada panjang gelombang () 648 nm, dengan 

ulangan tiap sampel sebanyak 4 kali. Kandungan klorofil dinyatakan dalam satuan 

miligram (mg) jaringan yang diekstraksi dan dihitung berdasarkan persamaan sebagai 

berikut. 

Chl a   = 13.36. 664-5.19. 648 (V/W x 1000) 

Chl b   = 27.43. 648-8.12. 644 (V/W x 1000) 

Chl total  = 5,42 664 + 22,24 648 (V/W x 1000)  

 

Keterangan : 

Chl a   = Klorofil a 

Chl b   = Klorofil b 

Chl total  = Klorofil total 

V  = Volume alkohol 

W   = Berat daun planlet buncis yang diekstrak 
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5. Pengukuran Berat Basah 

Pengukuran berat basah tanaman dilakukan mulai dari minggu ke 1 (7 hari setelah 

tanam) sampai minggu ke 4 (28 hari setelah tanam). Seluruh bagian tanaman buncis 

yang akan diukur berat basahnya dicabut dan dibersihkan kemudian ditimbang 

(Handayani dan Agustrina, 2010). 

 

G. Analisis Data  

Data yang diperoleh dari pertumbuhan planlet buncis berupa data kualitatif, dan 

kuantitatif. Data kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif komparatif dan didukung 

foto. Data kuantitatif dari setiap parameter yang diperoleh di homogenkan dengan 

menggunakan uji Levene kemudian dianalisis dengan menggunakan Analisi Ragam. 

Analisis ragam dilakukan pada taraf nyata 5 % dan uji lanjut dengan uji BNT taraf 5 %. 

 



 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Pemberian kalium pada taraf konsentrasi 0,30% dan inokulasi 

mikoriza (Rhizoctonia sp.) pada planlet buncis (Phaseolus vulgaris L.) 

menunjukkan adanya planlet yang tahan terhadap cekaman kekeringan. 

2. Karakter ekspresi pada planlet buncis setelah diberikan kalium dan 

mikoriza (Rhizoctonia sp.) yaitu peningkatan kandungan karbohidrat 

terlarut total, kandungan klorofil (a, b, dan total), dan berat basah 

secara in vitro. 

3. Pemberian kalium 0,30% dengan inokulasi mikoriza (Rhizoctonia sp.) 

merupakan perlakuan terbaik dalam meningkatkan, karbohidrat terlarut 

total, kandungan klorofil (a, b, dan total), dan berat segar. 

 

B. Saran 

Perlu adanya penelitian lanjutan dengan menganalisis parameter lain 

seperti analisis kandungan prolin, indeks stomata, gula pereduksi dan 

analisis molekular. 
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