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ABSTRAK

Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Tomat (Lycopersicum esculentum Mill.) F1
Hasil Induksi Medan Magnet yang Diinfeksi Fusarium oxysporum f.sp.

lycopersici (Fol).

Oleh

ADE SAFITRI JARATENGHAR

Kandungan nutrisi yang terdapat pada buah tomat memiliki peranan penting untuk
menunjang kesehatan tubuh manusia. Masalah utama dalam budidaya tomat
adalah infeksi mikroba patogen penyebab penyakit. Fusarium oxysporum f.sp.
lycopersici (Fol) merupakan mikroba utama yang menyebabkan tanaman layu
bahkan apabila tingkat infeksi cukup tinggi maka tanaman dapat mati.
Penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh Fol yaitu dengan cara pemaparan
medan magnet pada benih. Medan magnet diduga dapat memberikan pengaruh
positif pada pertumbuhan tanaman tomat. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui apakah dampak pemberian medan magnet 0,2 mT pada benih induk
tomat yang diinfeksi Fusarium oxysporum (Fox) dapat bertahan pada benih F1
yang kembali diinfeksi Fusarium oxysporum f.sp lycopersici (Fol) berdasarkan
parameter vegetatif tanaman (panjang tanaman, berat kering tanaman). Penelitian
disusun secara faktorial menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan
dua faktor. Faktor pertama yaitu jenis benih F1 terdiri dari M0F0, M0F60, M7F0,
M7F60, M11F0, M11F60, M15F0, M15F60 dan faktor kedua yaitu infeksi Fol 60 menit.
Berdasarkan analisis anara dan uji Fisher α=5% terhadap parameter yang diuji
menunjukkan adanya perbedaan nyata tinggi tanaman dan berat kering tanaman
sebagai akibat perlakuan jenis benih. Dan perbandingan akar-pucuk tanaman
berbeda nyata sebagai akibat perlakuan infeksi Fol.

Kata kunci : Pertumbuhan vegetatif, Tomat, Fol.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tomat (Lycopersicon escelentum Mill) merupakan tanaman hortikultura yang

banyak digemari dan dikembangkan di Indonesia. Tomat memiliki berbagai

manfaat baik secara langsung, misalnya sebagai bumbu masakan, maupun

secara tidak langsung misalnya sebagai bahan baku industri saus, selai, dodol

dan sari buah (Maskar dan Gafur, 2006). Kandungan nutrisi buah tomat

antara lain vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan mineral yang memiliki

peranan penting untuk menunjang kesehatan tubuh manusia (Pitojo, 2005).

Buah tomat yang bernilai ekonomi tinggi masih memerlukan penanganan

yang serius dalam pembudidayaannya. Produksi tomat di Indonesia masih

rendah apabila dibandingkan dengan produksi di negara lain seperti Taiwan,

Saudi Arabia, dan India. Data  BPS  (2015)  menunjukkan  rerata

pertumbuhan luas panen, produktivitas dan produksi tomat dari tahun 2009 -

2013 berturut-turut  adalah -2,452%  ;  3,98  %  dan  2,8  %. Berdasarkan

data  tersebut rerata  pertumbuhan luas panen tomat hingga tahun 2013

mengalami penurunan luas panen yaitu -2,452 % sehingga kebutuhan tomat

di Indonesia belum dapat terpenuhi. Wasonowati (2011) berpendapat

kebutuhan konsumen akan tomat masih belum bisa dipenuhi.
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Kendala dalam produksi tomat di Indonesia antara lain: varietas yang tidak

cocok, cara budidaya yang kurang baik, serta pemberantasan hama dan

penyakit yang kurang efisien. Masalah utama yang sering muncul dalam

budidaya tomat adalah infeksi mikroba patogen penyebab penyakit. Mikroba

patogen dapat menyebabkan penyakit busuk daun, bercak coklat, kapang

daun, layu bakteri, busuk buah, busuk lunak, dan layu fusarium. Fusarium

oxysporum adalah mikroba patogen penting pada tanaman tomat (Soesanto

dan Rahayuniati, 2009). Gejala awal serangan Fusarium oxysporum dapat

terdeteksi dari pucatnya tulang daun, terutama pada permukaan daun, diikuti

dengan merunduknya tangkai, dan akhirnya seluruh tanaman layu. Seringkali

kelayuan didahului dengan menguningnya daun, terutama daun bagian

bawah. Pada tanaman yang masih muda Fusarium oxysporum dapat

menyebabkan kematian karena terjadi kerusakan pada pangkal batang

(Semangun, 2001).

Salah satu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan

perkembangan tumbuhan adalah medan magnet. Beberapa penelitian

sebelumnya membuktikan terdapat pengaruh positif medan magnet pada

tumbuhan. Emelia (2015) membuktikan bahwa medan magnet dapat

mempercepat laju pertumbuhan tanaman tomat ranti. El-Yazied dkk., (2011)

menunjukan bahwa medan magnet mempengaruhi proses perkecambahan dan

pertumbuhan tomat. Penelitian Nastiti dan Listiana (2016) juga membuktikan

bahwa medan magnet 0,2 mT mampu meningkatkan persentase germinasi,
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kecepatan berbunga, jumlah bunga, diamter buah, berat buah dan kandungan

vitamin C. Perlakuan medan magnet juga memberikan ketahanan (resistensi)

tanaman tomat terhadap serangan Fox selama masa vegetatif. Menurut

Hersianti (2005) perlakuan medan magnet juga mampu meningkatkan

aktivitas enzim peroksidase. Enzim peroksidase merupakan bagian penting

dari sistem pertahanan terhadap cekaman ataupun serangan patogen.

Pertumbuhan vegetatif tanaman adalah perubahan secara kuantitatif selama

siklus hidup tanaman dan bersifat tidak dapat kembali seperti semula.

Pertumbuhan vegetatif merupakan fase yang sangat penting pada tumbuhan

karena mencakup penentu perkembangan akar, batang dan daun tanaman.

Laju pertumbuhan vegetatif tanaman dapat ditentukan berdasarkan

penambahan ukuran volume yaitu tinggi tanaman atau massa tanaman yaitu

berat basah dan berat kering tanaman (Fried dan Hademenos, 2006).

Penelitian ini adalah penelitian lanjutan untuk mengetahui pertumbuhan

vegetatif tomat (Lycopersicum esculentum Mill.) F1 hasil induksi medan

magnet 0,2 mT dan infeksi Fusarium oxysporum yang diinfeksi kembali oleh

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fol).

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah dampak pemberian medan

magnet 0,2 mT pada benih induk tomat yang diinfeksi Fusarium oxysporum

(Fox) dapat bertahan pada benih F1 yang kembali diinfeksi Fusarium
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oxysporum f.sp lycopersici (Fol) berdasarkan parameter vegetatif tanaman

antara lain : tinggi tanaman, berat kering tanaman dan perbandingan akar-

pucuk tanaman.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang dampak

pemberian medan magnet 0,2 mT pada benih induk tomat yang diinfeksi

Fusarium oxysporum (Fox) dapat bertahan pada benih F1 yang kembali

diinfeksi Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fol) berdasarkan parameter

vegetatif tanaman antara lain : tinggi tanaman, berat kering tanaman dan

perbandingan akar-pucuk tanaman.

1.4 Kerangka Pemikiran

Tomat merupakan salah satu hasil hortikultura yang banyak digemari dan

dikembangkan di Indonesia. Tomat memiliki berbagai manfaat baik

dikonsumsi secara langsung maupun tidak langsung. Produksi tomat di

Indonesia masih sangat rendah karena antara lain terkendala oleh cara

budidaya yang masih perlu ditingkatkan dan pemberantasan hama serta

penyakit yang kurang efisien. Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fol)

merupakan salah satu patogen penting dalam budi daya tomat di Indonesia.

Gejala awal serangan Fol adalah pucatnya tulang daun, diikuti dengan

merunduknya tangkai tanaman, dan akhirnya seluruh tanaman layu. Serangan

Fol pada tanaman yang masih muda dapat menyebabkan kematian tanaman.
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Penelitian sebelumnya menunjukan bahwa perlakuan pemaparan medan

magnet pada tanaman memberikan dampak positif, baik bagi proses

perkecambahan, pertumbuhan vegetatif maupun produksinya. Medan

magnet terbukti mampu meningkatkan aktivitas enzim peroksidase pada

tanaman tomat yang berperan penting sebagai sistem pertahanan tanaman

terhadap cekaman atau serangan patogen.

Penelitian ini adalah penelitian lanjutan untuk mengetahui pertumbuhan

vegetatif tomat (Lycopersicum esculentum Mill.) F1 hasil induksi medan

magnet 0,2 mT dan infeksi Fusarium oxysporum yang diinfeksi kembali oleh

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fol).

1.5 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat jenih benih tomat F1 hasil induksi medan magnet 0,2 mT dan

infeksi Fusarium oxysporum (Fox) yang diinfeksi kembali oleh Fusarium

oxysporum f.sp lycopersici (Fol) yang menunjukan pertumbuhan vegetatif

yang sama dengan pertumbuhan vegetatif induknya.

2. Benih tomat F1 yang benih induknya diinduksi medan magnet 0,2 mT

memiliki pertumbuhan vegetatif yang lebih baik dari benih F1 yang benih

induknya tidak diinduksi medan magnet.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tomat (Lycopersicum esculentum Mill.)

Tanaman tomat adalah keluarga dari Solanaceae yang secara lengkap memiliki

klasifikasi sebagai berikut (Cronquist, 1981) :

Kerajaan : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Kelas : Dicotyledoneae

Bangsa : Tubiflorae

Suku : Solanaceae

Marga : Lycopersicum

Jenis : Lycopersicum esculentum Mill.

Tanaman tomat memiliki akar tunggang yang tumbuh menembus ke dalam tanah

dan akar serabut yang tumbuh dangkal ke arah samping. Berdasarkan sifat

perakarannya, tanaman tomat dapat tumbuh dengan baik jika ditanam pada tanah

yang gembur dan porous (Tugiyono, 2005). Akar tanaman tomat berfungsi untuk

menopang berdirinya tanaman, menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah

(Pitojo, 2005).



7

Batang tanaman tomat berbentuk persegi empat hingga membulat, batangnya

lunak tetapi cukup kuat, berbulu atau berambut halus dan diantara bulu–bulu itu

terdapat rambut kelenjar. Batang tanaman tomat berwarna hijau. Pada ruas–ruas

atas batang mengalami penebalan, dan pada ruas bagian bawah tumbuh akar–akar

pendek. Selain itu, batang tanaman tomat dapat bercabang. Apabila tidak

dilakukan pemangkasan cabangnya akan banyak dan menyebar secara merata

(Trisnawaty dan Setiawan, 1993).

Daun tomat berwarna hijau, berbentuk oval. Bagian tepi daun bergerigi dan

membentuk celah-celah menyirip yang melengkung ke dalam. Daun tomat

termasuk daun majemuk, pada setiap tangkai daun terdapat 5-7 helai daun.

Susunan daun berselan-seling melingkari batangnya. Ukuran daun tomat, panjang

sekitar 15-30 cm, lebar 10-25 cm dengan panjang tangkai sekitar 3-6 cm (Pitojo,

2005).

Bunga tomat tumbuh dari batang atau cabang yang masih muda. Bunga tomat

berukuran kecil dengan diameter sekitar 2 cm dan berwarna kuning cerah. Bunga

memiliki 5 kelopak berwarna hijau yang terdapat dibagian bawah atau pangkal

bunga. Mahkota berjumlah sekitar 6 helai dengan ukuran sekitar 1cm dan

berwarna kuning cerah. Bunga tomat merupakan bunga sempurna, karena benang

sari dan putik terletak pada bunga yang sama. Bunga memiliki 6 benang sari

dengan kepala putik yang berwarna sama dengan mahkota bunga, yakni kuning

cerah (Tugiyono, 2005).
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Bentuk buah tomat bervariasi mulai dari bulat, agak bulat, agak lonjong, hingga

oval dan ada juga yang berbentuk bulat persegi. Ukuran buah tomat juga

bervariasi mulai dari yang berukuran 8 gram untuk yang terkecil sampai 180 gram

untuk yang terbesar. Buah tomat yang masih muda berwarna hijau, jika matang

warna akan berubah menjadi merah. Saat buah tomat masih muda, rasanya getir

dan aroma yang dikeluarkan tidak enak sebab masih mengandung zat lycopersicin

yang berbentuk lendir. Aroma tersebut akan hilang dengan sendirinya ketika buah

memasuki fase pematangan hingga rasanya menjadi manis keasaman yang khas.

Buah tomat mengandung banyak biji lunak yang berwarna putih kekuning-

kuningan, tersusun secara berkelompok dan antar kelompok dibatasi oleh daging

buah. Biji tomat saling melekat karena adanya lendir pada ruang–ruang tempat

biji (Pitojo,2005).

Daging buah tomat terasa lunak agak keras, berwarna merah apabila sudah

matang dan mengandung banyak air. Buah tomat memiliki kulit yang sangat tipis

dan dapat dikelupas bila sudah matang. Namun, buah tomat tidak harus dikelupas

kulitnya terlebih dahulu apabila hendak dimakan (Tugiyono, 2005).

Gambar 1. Morfologi tanaman tomat
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2.1.1 Syarat Tumbuh Tanaman Tomat

Tanaman tomat pada fase vegetatife membutuhkan curah hujan yang cukup

tinggi, namun sebaliknya pada fase generatife curah hujan yang diperlukan tidak

terlalu banyak. Pada fase pemasakan buah, jika curah hujan tinggi dapat

menurunkan daya tumbuh. Namun curah hujan pada musim kemarau tidak akan

menjadi masalah yang besar apabila kebutuhan air pada tanaman tercukupi

melalui sistem penyiraman atau air irigasi (Rismunandar, 2001).

Suhu yang normal untuk perkecambahan benih tomat adalah sekitar 25-300C.

Suhu ideal pertumbuhan tanaman tomat sekitar 24-280C. Apabila suhu kurang

ideal maka pertumbuhan dan perkembangan bunga serta buahnya akan terganggu.

Meskipun tomat tahan terhadap kekeringan namun bukan berarti tomat dapat

tumbuh subur pada keadaan kering tanpa pengairan (Wiryanta, 2004).

Tanaman tomat dapat hidup di daratan rendah hingga daratan tinggi sampai

ketinggian 1250 m dibawah permukaan laut dengan kadar keasaman tanah (pH)

antara 5-6. Tanaman tomat dapat tumbuh pada semua jenis tanah, namun untuk

pertumbuhan yang ideal tanah yang sangat cocok adalah tanah yang berjenis

lempung berpasir yang subur, gembur, memiliki kandungan bahan organik yang

tinggi sehingga mampu mengikat air dengan mudah (Pitojo, 2005).

2.1.2 Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Tomat

Pertumbuhan adalah perubahan secara kuantitatif selama siklus hidup tanaman

yang bersifat tidak dapat kembali (irreversible). Pertumbuhan dapat dilihat dari

pertambahan ukuran dan berat sebagai akibat pembelahan dan pembesaran sel.
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Tanaman yang baik akan menunjukan laju pertumbuhan yang relatif cepat. Laju

pertumbuhan suatu tanaman dapat ditentukan berdasarkan pengukuran volume

penambahan dan atau massa tanaman. Pada volume, parameter yang dapat dilihat

adalah panjang tumbuhan atau tinggi tanaman. Sedangkan pada pengukuran

berdasarkan penambahan massa parameter yang dapat digunakan antara lain: berat

basah dan bering kering tanaman (Fried dan Hademenos, 2006).

Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan

eksternal. Faktor internal terdiri dari gen dan hormon.

1. Gen adalah substansi/materi pembawa sifat yang diturunkan dari induk. Gen

mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, misalnya bentuk tubuh, tinggi

tubuh, warna kulit, warna bunga, warna bulu, rasa buah, dan sebagainya. Gen

juga menentukan kemampuan metabolisme makhluk hidup, sehingga

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan, tumbuhan, dan

manusia yang memiliki gen yang baik akan tumbuh dan berkembang dengan

cepat sesuai dengan periode pertumbuhan dan perkembangannya

(Mangoendidjojo, 2003).

2. Hormon merupakan zat yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi

di dalam tubuh. Meskipun kadarnya sedikit, hormon memberikan pengaruh

yang nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup beragam

jenisnya. Hormon pada tumbuhan sering disebut fitohormon atau zat pengatur

tubuh. Beberapa di   antaranya adalah auksin, sitokinin, giberelin, etilen, dan

asam absisat (Hilal, 2000).
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Sedangkan faktor eksternal terdiri dari air, iklim, suhu dan tanah.

1. Air merupakan faktor penting bagi tanaman. Penyerapan air dipengaruhi oleh

kondisi tanaman itu sendiri dan jumlah air yang tersedia pada media di

sekitarnya. Jumlah air yang diperlukan bervariasi tergantung pada jenis

tanamannya. Fungsi air bagi pertumbuhan tanaman antara lain : pelarut hara

pada proses: masuknya mineral dari tanah ke tanaman, pelarut berbagai proses

reaksi biokimia dan biofisika didalam sel, sumber penghasil hidrogen dalam

proses fotosintesis, mempengaruhi mekanisme pergerakan membuka dan

menutupnya stomata, dan untuk membantu dalam proses respirasi (Kusfebriana

dkk., 2010). Curah hujan yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman tomat

adalah 750 mm-1.250 mm/tahun. Kondisi curah hujan ini berhubungan erat

dengan ketersediaan air tanah bagi tanaman.

2. Tanaman tomat toleran terhadap beberapa kondisi lingkungan tumbuh. Namun

tanaman tomat memerlukan sinar yang cukup sedikitnya 6 jam penyinaran

dengan temperatur yang sejuk (Ashari, 2006). Kekurangan sinar matahari

menyebabkan tanaman tomat mudah terserang penyakit, baik parasit maupun

non parasit. Sinar matahari berintensitas tinggi akan menghasilkan vitamin C

dan karoten (provitamin A) yang lebih tinggi. Penyerapan unsur hara yang

maksimal oleh tanaman tomat akan dicapai apabila cahaya diperoleh selama

12-14 jam/hari (Tugiyono, 2002).

3. Suhu merupakan salah satu syarat kondisi lingkungan penting bagi

pertumbuhan tanaman, tetapi tidak bersifat mutlak seperti kebutuhn terhadap
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air. Agar tanaman dapat tumbuh optimum diperlukan suhu antara 20-250C.

Apabila suhu lingkungan melebihi 26 ºC seperti di daerah tropik, yang disertai

dengan hujan lebat dan mendung dapat menyebabkan tanaman dormansi dan

juga dapat menyebabkan tanaman mudah terserang penyakit. Sedangkan pada

daerah kering, suhu tinggi dan kelembaban rendah dapat menyebabkan

penghambatan pada proses pembungaan dan pembentukan buah (Ashari,

2006).

4. Sebagai tanaman yang bisa tumbuh diberbagai jenis tanah, tanaman tomat

mampu tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi. Pertumbuhan tomat

akan tumbuh baik dengan tanahnya gembur, sedikit mengandung pasir, kadar

keasaman pH antara 5,5 - 7,0 dan banyak mengandung humus dengan

pengairan yang teratur dan cukup mulai tanam sampai tanaman mulai dari

panen (Tugiyono, 2002).

2.2 Biologi Fusarium oxysporus f.sp. lycopersici

Fusarium oxysporus f.sp. lycopersici merupakan patogen penyebab penyakit layu

fusarium pada tanaman tomat. Fusarium merupakan salah satu anggota famili

Tuberculariaceae, dengan klasifikasi sebagai berikut (Semangun, 2001) :

Kerajaan : Fungi

Divisi : Ascomycota

Kelas : Pyrenomycetes

Bangsa : Hypocreales



13

Suku : Nectriaceae

Marga : Fusarium

Jenis : Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fol).

Pada saat berkembangbiak, Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici membentuk tiga

jenis konidia yaitu mikrokonidium, makrokonidium dan klamidospora. Spora

mikrokonidium merupakan sel tunggal, tidak bersekat, tidak berwarna, berdinding

tipis dan berbentuk bulat telur sampai lurus. Spora makrokonidium berbentuk

lancip, ujungnya melengkung seperti bulan sabit, memiliki sekat 3-5. Pada

keadaan tertentu Fusarium oxysporum akan menghasilkan klamidospora berwarna

coklat muda, berdinding tebal dan dibentuk diujung terminal atau ditengah hifa

(Semangun, 2000).

a b

Gambar 2. Fusarium oxysporum a). mikrokonidium b). makrokonidium
(Semangun, 2000)

Fusarium oxysporum membentuk miselium pada jaringan tanaman yang

diinfeksinya yaitu di dalam sel-sel epidermis dan di dalam sel-sel jaringan

parenkim dekat tempat terjadinya infeksi (Semangun, 2004). Pada medium Potato

Dextrose Agar (PDA), miselium yang terbentuk mula-mula akan berwarna putih,

semakin tua umur jamur warnanya semakin krem atau kuning pucat. Pada kondisi
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tertentu, miselium Fusarium oxysporum membentuk warna merah muda hingga

ungu (Fadly, 2014).

Fusarium oxysporum merupakan parasit lemah, berarti Fusarium oxysporum

hanya dapat menyerang tanaman yang sedang berada dalam kondisi lemah seperti

kekeringan, kekurangan unsur hara, terlalu banyak sinar matahari, atau karena

tanaman terlalu banyak mengeluarkan buah (Semangun, 2000). Penyebaran

Fusarium oxysporum dapat melalui pengangkutan bibit, tanah yang terbawa

angin; air; atau alat pertanian yang digunakan. Populasi pathogen dapat bertahan

secara alami di dalam tanah dan pada akar-akar tanaman sakit. Pada tanaman yang

peka, luka pada akar akan segera diinfeksikan Fusarium oxysporum (Fadly,

2014).

Fusarium oxysporum sebagai patogen tanaman budidaya penyebarannya sangat

luas, hampir di seluruh dunia. Patogen penyebab penyakit layu tanaman ini

umumnya menginfeksi bagian akar atau pangkal batang tanaman. Di dalam

jaringan tanaman Fusarium oxysporum menghasilkan tiga macam toksin yang

menyerang pembuluh xylem  yaitu: asam fusarat, asam dehydrofusarat, dan

lycomarasmin. Toksin-toksin tersebut akan mengubah permeabilitas membran

plasma sel tanaman inang sehingga mengakibatkan tanaman yang terinfeksi lebih

cepat kehilangan air daripada tanaman yang sehat (Katherin, 2015).

Kerusakan yang ditimbulkan oleh infeksi Fusarium oxysporum meliputi rebah

benih, busuk akar, busuk batang serta busuk tangkai yang terjadi ketika tanaman
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berada pada kondisi stress atau ketika terjadi luka pada bagian luar jaringan

tanaman (Fadly, 2014).

2.3 Medan Magnet

Magnet adalah benda yang dapat menarik suatu benda tertentu misalnya besi atau

baja yang ada di dekatnya. Setiap magnet terdiri atas dua bagian yang mempunyai

daya tarik terbesar. Pada magnet batang, daya tarik terbesar terdapat pada ujung-

ujung magnet. Bagian magnet yang daya tariknya terbesar disebut kutub magnet.

Oleh karena itu, setiap magnet mempunyai dua buah kutub yaitu kutub utara dan

kutub selatan. Apabila kutub senama didekatkan akan terjadi gaya tolak-menolak,

dan apabila kutub tidak senama didekatkan akan terjadi gaya tarik-menarik

(Ganawati, 2012).

Medan magnet  adalah suatu daerah yang dipengaruhi oleh magnet. Medan

magnet terjadi karena adanya kutub-kutub  magnet yang memiliki  gaya tarik-

menarik dan tolak menolak yang besar. Medan magnet bersifat tidak menghalangi

dan mampu menembus benda penghalang seperti genting, tembok bangunan,

pepohonan, maupun tubuh manusia  (Emelia, 2015).

Sumber medan magnet dapat diperoleh baik dari alam maupun secara buatan.

Salah satu sumber medan magnet buatan yaitu solenoida yang dialiri arus listrik.

Solenoida merupakan lilitan kawat yang dibentuk secara spiral sehingga berbertuk

silinder. Ketika sebuah solenoida dialiri arus listrik maka akan menghasilkan
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medan magnet. Arah medan magnet yang ditimbulkan tergantung pada arah arus

yang di alirkan. Arah medan magnet dapat ditentukan melalui kaidah tangan

kanan. Medan magnet yang terdapat di dalam solenoid merupakan penjumlahan

vektor. Semakin banyak jumah lilitan maka semakin banyak medan magnet yang

ditimbulkan (Kuncoro, 2007).

a b

Gambar 3. Arah gaya magnet a). selonoida b). Kaidah tangan kanan (fisikazone)

Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu

feromagnetik, paramagnetic dan diamagnetik. Feromagnetik yaitu benda yang

memiliki sifat kemagnetan kuat. Akibatny apabila benda-benda tersebut berada

disekitar medan magnet maka benda-benda tersebut akan bergerak kearah medan

magnet. Contoh benda feromagnetik adalah benda-benda logam dari besi, nikel,

kobalt, dan baja. Pada umumnya feromagnetik sifat kemagnetan yang kuat

(Tipler, 2001).

Paramagnetik yaitu benda yang memiliki sifat kemagnetan lemah. Akibatnya

apabila terdapat benda-benda disekitar medan magnet tersebut akan bergerak ke



17

arah medan magnet namun dengan kekuatan yang lebih lemah dari benda-benda

feromagnetik. Sebagai contoh yaitu aluminium dan platina. Sedangkan

diamagnetik yaitu benda yang tidak memiliki sifat kemagnetan. Sehingga

walaupun disekitar benda terdapat medan magnet benda-benda diamagnetic tidak

akan mengikuti gaya/arus medan magnet. Contoh dari benda-benda diamagnetic

adalah logam dari aluminium, perak, dan tembaga serta benda-benda yang bukan

logam, seperti plastik, kertas, dan daun (Tipler, 2001).

Medan magnet diketahui dapat meningkatkan muatan negatif sel tumbuhan

sehingga ion bermuatan positif seperti Ca, K, N, P dan Mg dapat lebih mudah

diserap dan diinduksikan ke akar tanaman. Peranan ion tersebut dalam tumbuhan

adalah sebagai pembentuk struktur sel, aktivator enzim, sintesis protein dan

penyusun klorofil yang menyebabkan tumbuhan dapat melakukan

pertumbuhannya dengan lebih baik (Bilalis dkk., 2013). Pada proses

perkecambahan, medan magnet mampu merubah sifat fisik dan kimia air

(Morejon dkk., 2007). Air yang terpapar medan magnet dapat diserap dengan

lebih muda oleh sel-sel pada biji. Peningkatan air dalam sel dapat mempercepat

aktivitas enzim-enzim perkecambahan pada biji sehingga laju metabolisme pada

biji lebih cepat (Anggraini 2012; Rohma dkk., 2013).

2.3.1 Kajian Pengaruh Medan Magnet Terhadap Pertumbuhan Tomat

Induksi medan magnet pada tanaman tomat diketahui memberikan dampak positif

bagi pertumbuhan dan perkembangannya khususnya proses perkecambahan.

Medan magnet mampu merubah sifat fisika dan kimia air yang merupakan
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medium perkecambahan. Air yang diberi pemaparan medan magnet dapat diserap

lebih mudah oleh jaringan biji, sehingga mempersingkat dormansi biji dan

meningkatkan prosentase perkecambahannya (Morejon dkk., 2007).

Pengaruh positif medan magnet terhadap perkecambahan telah dibuktikan pada

beberapa spesies tanaman diantaranya tanaman tembakau yang diteliti oleh

Aladjadjian dan Ylieva (2003), tanaman kacang merah dan kacang buncis hitam

yang terdapat di penelitian Aulia Rohmah (2013). Tanaman tomat sendiri telah

diteliti oleh Abou El-Yazied dan O. A.; A.M. El-Gizawy (2011) dengan hasil

yang menunjukan medan magnet menyebabkan peningkatan yang signifikan

dalam persentase pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk perkecambahan.

Penelitian yang dilakukan pada tanaman tomat ranti, diketahui bahwa paparan

medan magnet Extremely Low Frequency (ELF) dengan intensitas 300 μT

mempengaruhi pertumbuhan tanaman tomat ranti. Tidak hanya itu semakin besar

intensitas medan magnet ELF dan lama pemaparan pada tumbuhan tomat ranti

akan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan. Maka dari itu dosis dengan

intensitas medan magnet Extremely Low Frequency (ELF) intensitas 300 μT

dengan lama paparan 60 menit merupakan dosis yang efektif untuk mempercepat

laju pertumbuhan tanaman tomat ranti (Emelia, 2015). Dalam beberapa penilitan

dapat disimpulkan bahwa medan magnet dapat berpengaruh besar dalam

pertumbuhan suatu tanaman.
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Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nastiti (Komunikasi

Personal) diketahui bahwa tanaman tomat yang dipaparkan medan magnet 0,2 mT

selama 7 menit 48 detik menghasilkan laju pertumbuhan tomat yang paling baik

walaupun benihnya diinfeksi Fusarium oxysporum. Dengan demikian, tanaman

tomat akan lebih tahan terhadap daya serang Fusarium oxysporum.

2.4 Tanaman F1

Tanaman tomat dapat melakukan penyerbukan sendiri. Induk dari galur murni

disebut sebagai generasi parental (P), sedangkan keturunan dari parental disebut

generasi F1 atau generasi filial pertama (Campbell dkk., 2008).

Dalam penelitian ini, benih yang akan digunakan adalah benih F1. Induknya (P)

berasal dari penelitian sebelumnya yang diberi perlakuan medan magnet dan

diinfeksi Fusarium oxysporum. Benih F1 yang diperoleh dari tanaman parental

(P) hasil penelitian sebelumnya akan diuji untuk mengetahui apakah akan mampu

menjadi tanaman yang pertumbuhannya sama baiknya dan tahan terhadap

serangan patogen dari Fusarium oxysporum seperti pada tanaman induknya.

Morejon dkk., (2007) menjelaskan bahwa medan magnet mampu mempengaruhi

sifat fisika dan kimia air, diantaranya : tekanan permukaan, konduktivitas, daya

melarutkan garam-garam, relatif indeks, dan pH. Perubahan ini mengakibatkan air

menjadi lebih mudah menghidrasi senyawa-senyawa atau molekul-molekul di

dalam sel-sel biji dan tanaman. Hasil penelitian sebelumnya membuktikan bahwa

pemaparan medan magnet 0,2 mT pada benih tanaman tomat menghasilkan
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tanaman tomat yang mampu tumbuh dengan baik dan tahan terhadap infeksi

Fusarium oxysporum (Listiana, 2016).
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada Januari 2017 – April 2017 di

Laboratorium Biomolekuler dan Laboratorium Botani 1 Jurusan Biologi

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Laboratorium Lapang

Terpadu Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

3.2.1 Alat-alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peralatan untuk isolasi

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fol), perkecambahan dan penanaman,

dan pengambilan data:

a. Alat yang digunakan untuk isolasi Fol adalah: autoclave, hotplate,

sumbat, cawan petri, tabung reaksi, ose jarum, ose bulat, beaker glass

1000 ml, erlenmeyer 250 ml, kompor listrik, sumbat, alumunium foil,

vortex, rak tabung reaksi, laminar air flow, gelas ukur 50 ml, gelas ukur

100 ml, inkubator, plastik cling, batang pengaduk dan bunsen.
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b. Alat yang digunakan untuk perkecambahan dan penanaman yaitu: cawan

petri, tabung reaksi, labu ukur 100 ml, germinating chamber, polybag

ukuran 10 kg dan ajir tanaman.

c. Alat yang akan digunakan untuk setiap pengambilan data yaitu: kamera,

mistar, alumunium foil, oven dan timbangan analitik.

3.2.2 Bahan-bahan Penelitian

Seperti juga peralatan yang digunakan, maka bahan yang digunakan adalah :

a. bahan untuk isolasi Fol adalah: alkohol 70%, agar batang, kentang,

sukrosa, aquades, spritus, air serta isolat Fol.

b. Bahan yang digunakan untuk uji perkecambahan, penanaman dan

pemeliharaan tanaman adalah benih tomat dan isolat Fol. Benih tomat

diperoleh dari induk yang benihnya diinduksi medan magnet dan diinfeksi

Fusarium oxysporum, kertas germinasi, kapas, pengencaran hasil isolasi

Fol, tanah steril, pupuk kompos dan air.

3.3 Rancangan Penelitian dan Analisis Data

Penelitian disusun secara faktorial menggunakan Rancangan Acak Lengkap

(RAL) dengan dua faktor. Faktor pertama adalah sumber benih F1 terdiri dari

M0F0, M0F60, M7F0, M7F60, M11F0, M11F60, M15F0, M15F60. Pada faktor

pertama simbol M merupakan hasil perlakuan medan magnet 0,2 mT pada

benih induk yang dilakukan pada 3 waktu yang berbeda yaitu 7 menit 48

detik, 11 menit 42 detik, dan 15 menit 36 detik. Sedangkan, simbol F
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merupakan perlakuan infeksi Fusarium oxysporum pada benih induk yang

dilakuan selama 60 menit dan 0 menit sebagai kontrol. Faktor kedua adalah

infeksi Fol pada benih selama 60 menit (A) dan kontrol atau tanpa infeksi Fol

(B). Setiap unit percobaan diulang 4 kali. Pengamatan dilakukan dari mulai

perkecambahan sampai tanaman tomat berumur 35 hari setelah

perkecambaha. Parameter yang diukur adalah penambahan berat segar, berat

kering, tinggi tanaman dan nisbah akar-pucuk tanaman.

Data yang diperoleh dianalisi dengan dengan metode ANARA (analisis

ragam) atau ANOVA. Dilanjutkan dengan uji BNT pada taraf 5% jika

terdapat beda nyata antar perlakuan.
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3.4 Pelaksanaan Penelitian

Secara singkat pelakasanaan penelitian dapat dilihat pada bagan alir

penelitian dibawah ini.

Gambar 4. Diagram alir penelitian

Peremajaan isolat Fusarium oxysporum f.sp
lycopersici (Fol) dengan media PDA

Perendaman benih F1 dalam suspensi konidia
Fol dengan kerapatan 107 konidia/ ml selama

60 menit

Penanaman dan pemeliharaan bibit tomat dalam
polybag 10 kg

Penyemaian dalam plastik kecil selama semai
berumur 2 minggu

Perkecambahan benih pada cawan petri

Analsisi data

Pengambilan data:

 Berat segar dan berat kering tanaman
 Tinggi tanaman
 Perbandingan akar-pucuk tanaman

Pembuatan Media PDA (Potato Dextrose Agar)
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3.4.1 Pembuatan Media PDA (Potato Dextrose Agar)

Media Potato Dextrose Agar merupakan media isolasi dan peremajaan

jamur Fusarium oxysporum f.sp. lycopersicum. Media PDA dibuat dengan

menggunakan kentang yang telah dikupas dan dipotong dadu berukuran

kecil sebanyak 500 gram. Potongan kentang direbus dalam aquades

mendidih sebanyak 500 ml selama 2 jam. Air rebusan disaring untuk

menghilangkan kotoran dan sisa potongan kentang. Air rebusan kentang

tersebut kembali direbus dengan menambahkan 20 gram dekstrosa, 15 gram

agar-agar dan aquades hingga volume mencapai 1000 ml. Larutan diaduk

homogen, kemudian masukan kedalam erlenmeyer 500 ml dan tutup dengan

sumbat. Larutan yang ada dalam erlenmeyer disterilisasi dalam autoclave

selama 15 menit pada suhu 121oC dan tekanan 1 atm. Larutan siap

digunakan sebagai media (Hadioetomo, 1993).

3.4.2 Peremajaan Isolat Jamur Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fol)

Proses peremajaan isolat dilakukan secara aseptis untuk menghindari

kontaminan. Fol diambil menggunakan jarum ose dan diinokulasikan ke

cawan petri berisi media PDA dengan menggunakan metode strik dari

Hadisutrisno (1987), kemudian diinkubasi selama ± 5 hari pada suhu 28-30

° C. Koloni jamur akan menunjukan warna putih keunguan dan

mengeluarkan aroma seperti aroma bunga bungur. Koloni jamur yang sudah
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tumbuh akan dipindahkan ke medium PDA lain untuk memperoleh biakan

isolat monospora (Hadioetomo, 1993).

Gambar 5. Isolat murni Fol Gambar 6. Biakan Fol

3.4.3 Pembuatan Suspensi Isolat Jamur Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

Konidia fusarium diambil dari isolat murni Fol yang kemudian ditambahkan

10 ml aquades kedalamnya sehingga menghasilkan pengenceran 10-1. Dari

pengenceran 10-1 dihitung kerapatan sporanya menggunakan

haemocytometer. Pada pengenceran 10-1 tersebut kembali diambil 1 ml dan

dimasukan kedalam beaker glass 100 ml dan ditambahkan aquades

sebanyak 9 ml sehingga mendapatkan 10-2. Suspensi jamur dari

pengenceran 10-2 dihitung kembali menggunakan haemocytometer untuk

melihat kerapatan konidia jamur yang akan digunakan yaitu 1 x 107 konidia

sel/ml.

Gambar 7. Pembuatan suspensi Fol
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Gambar 8. Penghitungan haemocytometer

3.4.4 Infeksi benih dengan Fol

Infeksi Fol pada benih tomat dilakukan dengan cara merendam benih tomat

selama 60 menit dalam cawan petri dengan suspensi isolat konidia Fol yang

telah diketahui kerapatannya yaitu 1 x 107 konidia sel/ml. Perlakuan infeksi

benih dengan Fol dilakukan dalam keadaaan benih lembab namun tidak

terendam sehingga memungkinkan spora Fol mengenai benih tomat.

Gambar 9. Infeksi benih

3.4.5 Persiapan dan Sterilisasi Media Tanaman

Media tanam yang digunakan adalah campuran tanah dan humus dengan

perbandingan 2:1.  Media tanam kemudian disterilisasi dengan cara
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mengukus media dalam drum di laboratorium Lapang Terpadu Fakultas

Pertanian, Universitas Lampung. Media tanah yang telah di sterilisasi

digunakan baik untuk penyemaian maupun penanaman.

3.4.6 Penanaman benih tomat

Penaman benih tomat terbagi menjadi 3 bagian yaitu, perkecambahan,

penyemaian dan penanaman. Pada perkecambahan, benih tomat yang telah

diberi perlakuan infeksi Fol dipindahkan ke dalam cawan petri dengan

media kapas dan kertas germinasi dibiarkan selama 24 jam. Penyemaian

benih tomat dilakukan dengan menanamkan benih tomat yang telah

digerminasi selama 24 jam ke dalam tanah steril pada plastik ukuran 4 x 6

cm. Semaian diletakan dalam mini chamber kemudian disimpan di green

house Jurusan Biologi selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, semaian atau

bibit tomat di pindahkan ke dalam media tanam dalam polybag. Tata letak

polybag dapat dilihat dari Gambar 10.
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Gambar 10. Tata letak tanaman pada polybag

Keterangan :

A : Sampel yang tidak diinfeksi kembali dengan Fusarium
oxysporum f.sp. lycopersici

B : Sampel yang diinfeksi kembali dengan Fusarium oxysporum f.sp.
Lycopersici

M : Sampel Dari benih yang di induksi medan magnet 0,2 mT

F : Sampel dari benih yang diinfeksi Fusarium oxysporum
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3.4.7 Pemeliharaan

1. Penyiraman

Tanaman tomat disiram setiap hari untuk menjaga ketersediaan air dan

kelembaban tanah, kecuali bila hari hujan.

2. Penyulaman

Penyulaman dilakukan bila ada benih yang tidak tumbuh/mati.

Penyulaman dilakukan dengan mengganti bibit yang mati dengan bibit

yang baru dan diambil dari stok bibit yang telah disiapkan.

3. Penyiangan

Penyiangan dilakukan apabila terdapat gulma di sekitar tanaman tomat.

Penyiangan akan dilakukan selama penelitian berlangsung.

4. Pemupukan

Pupuk diberikan sebagai pupuk dasar dan pupuk susulan. Pupuk dasar

digunakan pupuk kandang atau pupuk kompos yang dicampur saat

membuat media tanam. Pupuk susulan menggukan NPK yang diberikan

2 sampai 3 kali selama pertumbuhan tanaman tomat.

5. Pemasangan ajir

Ajir dipasang untuk menjaga tanaman tomat tidak roboh. Ajir dibuat

dari bambu dengan tinggi sekitar 1 – 1,75 meter. Pemasangan ajir

dilakukan setelah tinggi tanaman berkisar antara 10 – 15 cm, dengan

mengaitkan tanaman tomat pada ajir dengan tali plastik. Model ikatan

berbentuk angka 8 supaya batang tomat tidak terluka karena bergesekan
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dengan tiang ajir. Ikatan dibuat tidak terlalu kuat agar tidak menghambat

pertumbuhan tanaman tomat (Sunarjo, 2003).

3.4.8 Pengukuran tinggi tanaman

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan setiap satu minggu sekali selama

penelitian berlangsung. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan mistar,

mulai dari pangkal batang yang sudah diberi tanda sebelumnya (±1cm di

atas media) hingga titik tumbuh pucuk apical (Astari dkk., 2014).

3.4.9 Pengukuran berat kering tanaman

Pengukuran berat kering tanaman dilakukan dengan cara mengeringkan

seluruh bagian tanaman segar yang baru dicabut selama 24 jam pada suhu

800 C dengan menggunakan oven, setelah kering tanaman di timbang

dengan neraca analitik (Herliyana dkk., 2012).

3.4.10 Perbandingan akar –pucuk tanaman

Perbandingan akar-pucuk dilakukan dengan cara memisahkan akar dari

pucuk tanaman. Setelah dilakukan pemisahan antara pucuk dan akar.

Kemudian akar dan pucuk tanaman ditimbang menggunakan neraca analitik.

Perbandingan akar-pucuk tanaman dilakukan pada berat kering tanaman.

Perbandingan akar-pucuk tanaman ditentukan dengan rumus:

Perbandingan Akar Pucuk = Wsh

Wrt

Keterangan : Wsh = berat pucuk

Wrt = berat akar
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Terdapat jenis benih tomat F1 yang diinfeksi kembali oleh Fusarium

oxysporum f.sp lycopersici yang menunjukan pertumbuhan vegetatif sama

dengan pertumbuhan vegetatif induk.

2. Pemaparan medan magnet 0,2 mT pada benih induk tomat yang diinfeksi

Fusarium oxysporum (Fox) dapat bertahan pada benih F1 yang kembali

diinfeksi Fusarium oxysporum f.sp lycopersici (Fol) berdasarkan

parameter vegetatif tanaman.

5.2 Saran

Disarankan perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk melakukan uji lanjut

pengaruh pemaparan medan magnet terhadap tanaman lainnya.
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