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ABSTRAK

PENGARUH LAMA PEMAPARAN MEDAN MAGNET 0,2 mT
TERHADAP PERTUMBUHAN GENERATIF TANAMAN CABAI

(Capsicum annuum L.) YANG DIINFEKSI Fusarium oxysporum

Oleh

RETNO WULANTARI

Cabai merah besar (Capsicum annuum L.) merupakan komoditas sayuran yang
bernilai ekonomis tinggi. Namun budidaya cabai sering menemui kendala,
diantaranya infeksi patogen yaitu Fusarium oxysporum yang menyebabkan
penyakit layu fusarium. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh dan lama pemaparan medan magnet 0,2 mT yang tepat terhadap
pertumbuhan generatif tanaman cabai (Capsicum annuum L.) yang diinfeksi
Fusarium oxysporum. Penelitian ini disusun secara faktorial menggunakan
rancangan acak kelompok (RAK) dengan 2 faktor. Faktor pertama adalah
perlakuan lama pemaparan medan magnet terdiri dari 4 taraf yaitu 7 menit 48
detik (M7), 11 menit 44 detik (M11), 15 menit 36 detik (M15) dan tanpa paparan
(M0) sebagai kontrol. Faktor kedua adalah infeksi benih oleh F. oxysporum yang
terdiri atas benih tanpa infeksi Fusarium (F0) dan benih yang diinfeksi Fusarium
(F60). Parameter yang diamati adalah pembentukan bunga, buah dan biji.

Data yang diperoleh diuji varian dan diuji lanjut dengan uji Tukey’s pada α = 5%.
Hasil analisis data menunjukkan pemaparan medan magnet 0,2 mT pada benih
cabai dapat menghambat patogenitas Fusarium oxysporum yang diinfeksikan pada
benihnya sehingga tanaman tetap dapat tumbuh dan berkembang mencapai fase
pertumbuhan generatifnya. Medan magnet berpengaruh terhadap kecepatan
pembentukan bunga, kecepatan pembentukan buah, dan jumlah buah sedangkan
medan magnet cenderung meningkatkan jumlah bunga, berat buah, jumlah biji
dan diameter biji. Lama pemaparan medan magnet 0,2 mT selama 15 menit 36
detik (M15) pada benih adalah waktu pemaparan yang optimum untuk
menghasilkan tanaman dengan pembentukan bunga paling cepat, jumlah bunga,
jumlah buah serta berat buah paling tinggi.

Kata kunci : Medan magnet, cabai, Fusarium oxysporum, pertumbuhan generatif
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh faktor internal

dan eksternal. Faktor internal adalah gen dan hormon, sedangkan faktor

eksternal terdiri atas air, cahaya, temperatur, oksigen, medium, dan unsur hara

(Campbell dkk., 2003). Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kini

banyak diteliti pengaruh medan magnet sebagai faktor eksternal terhadap

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Medan magnet pertama kali

ditemukan oleh bangsa Yunani lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tahun 1600,

William Gilbert menemukan bahwa bumi merupakan magnet alami yang

terdiri atas kutub-kutub magnetnya berada di dekat kutub utara dan kutub

selatan (Tipler, 2001).

Bumi secara alami memancarkan energi elektromagnetik dengan frekuensi

sangat rendah yang berasal dari magnet bumi dan atmosfer bumi yang

memiliki potensial listrik. Oleh karena itu semua makhluk di bumi termasuk

tumbuhan telah mendapatkan paparan elektromagnet alami dari awal

perkembangannya dan melakukan adaptasi terhadap paparan elektromagnet

tersebut (Atak dkk., 2006). Menurut Soedojo (2000) sifat magnetik benda



2

dapat dikelompokkan berdasarkan arah momen dipol magnet suatu bahan

terhadap arah medan magnet dari luar. Berdasarkan sifat kemagnetannya,

benda-benda di alam dikelompokan menjadi bahan yang bersifat diamagnetik,

paramagnetik, dan feromagnetik.

Banyak hasil penelitian sebelumnya membuktikan bahwa medan magnet

mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Pengaruh medan

magnet telah banyak  diujikan pada berbagai tanaman seperti tomat (Sari,

2011), kedelai (Saragih dkk., 2010), jagung (Wulandari, 2011), dan cocor

bebek (Agustrina dan Roniyus, 2009). Morejon dkk. (2007) menjelaskan

bahwa medan magnet mampu merubah sifat fisika dan kimia air. Perubahan

sifat air menyebabkan air mudah diserap oleh biji. Peningkatan kandungan air

di dalam sel biji memicu aktivitas enzim-enzim perkecambahan seperti enzim

amilase. Akibatnya metabolisme pada biji menjadi lebih cepat (Campbell

dkk., 2003). Medan magnet juga diketahui dapat mempengaruhi

perkecambahan dan pertumbuhan kecambah Leguminoceae (Agustrina,

2008), pembelahan sel ujung akar bawang bombay (Allium cepa L.)

(Ernawiati, 2007) dan mempengaruhi aktivitas super oksida dismutase (SOD)

(Atak dkk., 2006). Hoyazn dkk. (2010) menjelaskan bahwa medan magnet

dapat mengubah karakteristik membran sel, mempengaruhi reproduksi pada

sel, menyebabkan perubahan metabolisme sel serta mempengaruhi

karakteristik pertumbuhan tanaman seperti kualitas mRNA , ekspresi gen,

sintesis protein dan aktivitas enzim.

Cabai adalah salah satu komoditas holtikultura yang banyak dibudidayakan

oleh petani Indonesia karena harga jualnya yang tinggi dan memiliki
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beberapa manfaat. Beberapa manfaat cabai antara lain dapat mengendalikan

kanker dan kandungan vitamin C nya cukup tinggi (Prajnanta, 2001). Selain

banyak digunakan sebagai bumbu masakan, buah cabai juga banyak

digunakan sebagai bahan campuran pada industri makanan dan untuk

peternakan (Setiadi, 2000).

Hasil penelitian sebelumnya (Nastiti, 2017 ; Listiana, 2016) membuktikan

bahwa pemaparan medan magnet 0,2 mT pada benih tomat dapat

menghambat daya patogenitas Fusarium oxysporum hingga tanaman tetap

dapat tumbuh, membentuk bunga dan buah. Hasil dari penelitian tersebut,

diketahui bahwa benih tomat yang diinfeksi F. oxysporum menunjukkan

penurunan pertumbuhan dan produksi, namun dengan adanya perlakuan

paparan medan magnet 0,2 mT mampu menghambat serangan F. oxysporum

sehingga pertumbuhan dan produksinya tidak berbeda dari tanaman yang

bijinya tidak diinfeksi Fusarium (kontrol). Dalam penelitian ini diajukan

apakah pemberian medan magnet 0,2 mT pada benih cabai juga dapat

mempertahankan pertumbuhan tanaman dari benih yang diinfeksi Fusarium

oxysporum seperti pada tomat.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. mengetahui pengaruh medan magnet pada benih terhadap produksi

tanaman cabai yang benihnya diinfeksi Fusarium oxysporum.
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2. mengetahui lama pemaparan medan magnet pada benih cabai yang tepat

sehingga tanaman dapat mempertahankan pertumbuhan generatifnya

meskipun benih diinfeksi Fusarium oxysporum.

C. Manfaat penelitian

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi ilmiah mengenai

pemanfaatan energi medan magnet 0,2 mT untuk memperoleh tanaman cabai

yang tahan terhadap serangan layu fusarium sehingga dapat memberikan

kontribusi terhadap upaya peningkatan produksi dan pemuliaan tanaman.

D. Kerangka Pemikiran

Cabai merah besar (Capsicum annuum L.) merupakan komoditas sayuran

yang bernilai ekonomis tinggi. Kebutuhan cabai terus meningkat setiap tahun

sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri

yang membutuhkan bahan baku cabai, sehingga produktivitas cabai harus

ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun budidaya cabai

sering menemui kendala, diantaranya infeksi patogen yaitu Fusarium

oxysporum yang menyebabkan penyakit layu fusarium. Serangan Fusarium

oxysporum pada tanaman muda dapat menyebabkan kematian secara

mendadak, namun tanaman dewasa umumnya dapat bertahan dari infeksi

Fusarium oxysporum tetapi menghasilkan buah yang sangat sedikit dan

berukuran kecil-kecil.
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Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa medan magnet berpengaruh

terhadap pertumbuhan dan perkembangan berbagai jenis tumbuhan. Akan

tetapi respon tumbuhan terhadap medan magnet berbeda-beda tergantung

pada jenis dan umur tumbuhan tersebut. Perlakuan medan magnet terbukti

dapat mempengaruhi perkecambahan fabaceae dan kacang merah kecil,

pembelahan sel ujung akar bawang Bombay dan aktivitas super okside

dismute (SOD). Benih tomat yang diinfeksi Fusarium oxysporum, dan

dipapar dengan medan magnet 0,2 mT diketahui mampu menghasilkan

tanaman yang tahan terhadap serangan penyakit layu fusarium yang

ditunjukkan dengan tingginya persentase perkecambahan, pertumbuhan

vegetatif dan pertumbuhan generatif tanaman. Oleh karena itu, dalam

penelitian ini dilakukan pengujian apakah pemaparan medan magnet pada

benih cabai juga dapat menghasilkan tanaman cabai yang tetap tumbuh

sampai mencapai fase generatif meskipun benihnya diinfeksi Fusarium.

E. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. perlakuan medan magnet pada benih cabai dapat menghambat patogenitas

Fusarium oxysporum yang diinfeksikan pada benihnya sehingga pada

tanaman cabai dapat tetap tumbuh berkembang dan mencapai fase

pertumbuhan generatifmya.

2. lama pemaparan medan magnet 0,2 mT selama 7 menit 48 detik pada

benih adalah waktu pemaparan yang optimum untuk menghambat
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patogenitas Fusarium pada benih cabai sehingga benih dapat tumbuh

dengan baik sampai mencapai fase generatifnya.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanaman Cabai (Capsicum annuum L.)

1. Taksonomi dan Morfologi Cabai

Sebagai tanaman setahun, cabai banyak dibudidayakan karena manfaatnya

yang luas di masyarakat. Cabai memiliki kandungan berbagai macam

senyawa yang berguna bagi kesehatan manusia. Yan dkk. (2007)

menjelaskan bahwa cabai mengandung antioksidan yang berfungsi untuk

menjaga tubuh dari serangan radikal bebas. Selain sebagai penyedap

makanan, cabai juga banyak digunakan untuk terapi kesehatan. Berbagai

hasil penelitian membuktikan bahwa buah cabai dapat membantu

menyembuhkan kejang otot, rematik, sakit tenggorokan, dan alergi. Cabai

juga dapat membantu melancarkan sirkulasi darah dalam jantung. Selain itu,

cabai dapat digunakan untuk meredakan rasa pegal dan dingin akibat

rematik dan encok karena bersifat analgesik. Khasiat cabai yang begitu

banyak disebabkan oleh adanya senyawa kapsaikin (C18H27NO3) yang

terkandung didalam buah cabai (Cahyono, 2003).

Klasifikasi tanaman cabai menurut sistem Cronquist (1981) adalah sebagai

berikut :
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Kerajaan : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Anak Kelas : Asteridae

Bangsa : Solanales

Suku : Solanaceae

Marga : Capsicum

Jenis : Capsicum annuum L.

Perakaran pada tanaman cabai merah merupakan akar tunggang yang terdiri

atas akar utama (primer) dan akar lateral (sekunder). Dari akar lateral keluar

serabut-serabut akar yang disebut dengan akar tersier. Panjang akar primer

berkisar 35-50 cm, akar lateral menyebar sekitar 35-45 cm (Prajnanta,

1999).

Batang cabai dibedakan menjadi dua bagian yaitu batang utama dan

percabangan batang atau yang biasa disebut batang sekunder. Batang utama

berwarna coklat hijau, berkayu, panjangnya berkisar antara 20-28 cm dan

diameter sekitar 15-25 cm. Antara batang utama dengan cabang membentuk

sudut 135⁰ sehingga menyerupai bentuk huruf “V”. Batang dan

percabangan berbentuk tabung. Percabangan tumbuh dan berkembang

secara teratur dan berkesinambungan (Nawangsih dkk., 2001).

Daun cabai merupakan daun tunggal sederhana, sebagian daun ada yang

berlekuk dangkal dan ada juga yang berlekuk majemuk. Letak daun
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bergantian dan tidak mempunyai daun penumpu. Daun cabai umumnya

berwarna hijau muda sampai gelap, tergantung varietas dan tulang daun

menyirip. Bentuk daun cabai umumnya berbentuk bulat telur, lonjong dan

oval dengan ujung meruncing tergantung tiap varietas (Tarigan dan

Wiryanta, 2003).

Bunga tanaman cabai terdapat di ujung ranting. Pada tangkai bunga

biasanya berbentuk ranting yang di ujungnya kemudian terbentuk juga

bunga lain dan seterusnya demikian sehingga bunga seolah-olah terbentuk

pada ketiak daun. Setiap ketiak daun umumnya hanya terdapat satu bunga,

dengan posisi bunga yang menggantung atau berdiri. Warna mahkota bunga

putih. Bunga berbentuk seperti bintang bersudut 5-6. Benang sari berjumlah

5-6 buah dengan kepala sari berwarna kebiruan dan bentuknya memanjang.

Putik berwarna putih atau ungu dan memiliki kepala (Pracaya, 1995).

Menurut Leopold (1979), inisiasi pembungaan, pertumbuhan bunga lebih

lanjut sampai terbentuk buah dan biji pada tanaman cabai sangat ditentukan

oleh faktor internal, diantaranya keseimbangan hormonal yang baik. Bunga

yang terbentuk lebih banyak dan akan berkembang menjadi buah yang

akhirnya menghasilkan biji. Selain itu, zat pengatur tumbuh buah dengan

konsentrasi yang sesuai dapat menciptakan keseimbangan hormonal di

dalam tanaman yang baik, sehingga dapat menghasilkan biji yang lebih

banyak pula. Saat pembungaan sampai dengan saat pemasakan buah,

keadaan sinar matahari harus cukup (10 - 12 jam). Faktor lingkungan cuaca

sangat kuat mempengaruhi pembungaan dan pembentukan buah cabai
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adalah suhu malam (Thompson dan Kelly, 1979). Umur tanaman mulai

berbunga pada 65 hari setelah tanam (HST) dan umur panen 90 HST

(Prajnanta, 1991)

2. Syarat Tumbuh Tanaman Cabai

Tanaman cabai adalah tanaman yang memiliki daya adaptasi yang luas.

Tanaman cabai dapat ditanam di berbagai macam tanah dan jenis iklim yang

berbeda-beda. Walaupun demikian, tanaman cabai paling cocok ditanam

pada jenis tanah mediterian dan aluvial, dengan tipe iklim D3.  Zona dengan

iklim tipe D3 bercirikan dengan berlangsungnya bulan basah antara 3-4

bulan dan bulan kering berlangsung antara 3-5 bulan (Santika, 1999).

Cabai merah dapat dibudidayakan pada dataran rendah maupun dataran

tinggi pada lahan sawah dengan ketinggian 0-1000 meter di atas permukaan

laut (dpl). Tanah yang ideal untuk pertumbuhan cabai adalah tanah yang

gembur, subur dan banyak mengandung bahan organik dengan pH tanah 6-

7. Kandungan air juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman,

sehingga sebaiknya ditanam pada akhir musim hujan, sedangkan di lahan

sawah ditanam pada musim hujan (Nawangsih dkk., 2000).

Suhu yang paling baik untuk perkecambahan benih cabai adalah 25-30oC.

Tanaman cabai memerlukan suhu 24-28oC untuk pertumbuhannya. Suhu

yang terlalu rendah akan menghambat pertumbuhan tanaman cabai,

sehingga pertumbuhan dan perkembangan bunga dan buah menjadi kurang

sempurna (Tarigan dan Wiryanta, 2003).
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3. Fase pertumbuhan tanaman cabai

Menurut Nawangsih dkk. (1999) secara garis besar fase pertumbuhan

tanaman cabai dibagi menjadi empat fase. Fase embrionik terjadi sejak

penyerbukan. Penyerbukan menghasilkan zigot yang lama kelamaan akan

berkembang menjadi biji. Fase juvenil merupakan fase dimana mulai

terbentuknya organ tanaman cabai seperti daun, batang, dan akar untuk

pertama kalinya. Pertumbuhan tanaman cabai saat berada pada fase juvenil

sangat aktif membentuk tunas-tunas tanaman baru dan merupakan kondisi

pertumbuhan tanaman yang paling subur sehingga pertumbuhan dan

perkembangannya sangat cepat. Fase juvenil berakhir saat tanaman mulai

berbunga untuk pertama kalinya. Selanjutnya adalah fase produksi. Fase

produksi dimulai saat tanaman berbunga untuk pertama kalinya dan

berakhir saat tanaman tidak mampu lagi berbuah secara normal. Fase

terakhir adalah fase penuaan (senil). Fase penuaan tidak bisa ditentukan

batas waktu awalnya, tetapi saat tanaman cabai mulai memasuki fase

penuaan dapat dilihat dari buah dan bunga yang dihasilkannya. Pada Fase

penuaan biasanya ukuran dan jumlah buah cabai yang dihasilkan tidak

normal dan cenderung jumlahnya sangat sedikit (tidak produktif). Fase

penuaan ini berakhir saat tanaman mulai mengering dan mati.



12

B. Fusarium oxysporum

F. oxysporum merupakan salah satu patogen yang menginfeksi  tanaman cabai.

Jamur ini bersifat saprofit dan parasit serta memiliki kisaran inang yang cukup

luas (Saragih, 2009). Seperti kebanyakan Fusarium, jamur ini hidup pada

kisaran pH tanah dengan rentang yang cukup luas yaitu 3,8-8,4. Penyakit

akibat Fusarium sp. dapat berkembang lebih berat jika tanah mengandung

banyak  nitrogen tetapi sedikit kalium (Semangun, 1996).

Menurut Alexopoulus, Mims dan Blackwell (1996) F. oxysporum dapat

diklasifikasikan sebagai berikut:

Kerajaan : Fungi

Filum : Ascomycota

Kelas : Sordariomycetes

Bangsa : Hypocreales

Suku : Nectriaceae

Marga : Fusarium

Jenis : Fusarium oxysporum Schlecht. Emend. Shyder. & Hansen.

Fusarium sp. berkembang biak dari spora dengan struktur yang menyerupai

benang, ada yang memiliki dinding pemisah dan ada yang tidak. Benang pada

umumnya disebut hifa, dan massa benang yang lebar disebut miselium.

Miselium berfungsi dalam penyerapan nutrisi secara terus-menerus sehingga

jamur dapat tumbuh membentuk hifa penghasil spora reproduktif (Saragih,

2009). Miselium yang terdapat di dalam pembuluh tanaman dapat menyebar ke

ruang antar sel, terutama di daerah sekitar kulit dan jaringan parenkim di dekat
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terjadinya infeksi. F. oxysporum yang hidup sebagai parasit dan saprofit pada

berbagai macam tanaman, sehingga dapat menyebabkan kematian tanaman

karena toksin yang dihasilkannya (Sastrahidayat, 1989).

Fusarium pada stadium saprofit merupakan stadium yang paling tahan terhadap

segala cuaca. Jamur menginfeksi akar terutama melalui luka, menetap dan

tumbuh di berkas pembuluh. Setelah jaringan pembuluh mati dan keadaan

udara lembab, jamur membentuk spora yang berwarna putih keunguan pada

akar yang terinfeksi. Penyebaran spora dapat terjadi melalui angin, air

pengairan dan alat pertanian (Semangun, 1996). Menurut Soesanto dkk. (2002)

jamur Fusarium dapat berada pada lahan, benih ataupun jaringan tanaman yang

terinfeksi oleh jamur tersebut. Tanaman yang terkontaminasi jamur Fusarium,

maka jamur tersebut dapat hidup bertahun-tahun.

1. Morfologi Fusarium oxysporum

Struktur Jamur F. oxysporum terdiri dari mikrokonidia dan makrokonidia.

Permukaan koloni jamur berwarna ungu dan pinggirnya bergerigi serta

mempunyai permukaan yang kasar, berserabut dan bergelombang. Jamur ini

membentuk konidium. Konidiofor jamur bercabang dan makrokonidium

juga berbentuk seperti bulan sabit, dengan tangkai yang kecil dan seringkali

berpasangan (Lucas dkk., 1985).

Fusarium oxysporum mempunyai miselium yang terdapat di dalam sel

pembuluh tanaman dan antar sel-sel pada jaringan epidermis dan jaringan

parenkim dekat terjadinya infeksi (Seifert dan Gams, 2001). F. oxysporum

adalah jamur aseksual yang menghasilkan 3 spora yaitu :
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1. makrokonidia berbentuk panjang melengkung, di kedua ujungnya

sehingga berbentuk seperti bulan sabit yang terdiri dari 3-5 sel dan

biasanya ditemukan di permukaan.

2. mikrokonidia adalah spora berbentuk bulat-oval dan bening . Fusarium

menghasilkan 1 atau 2 sel pada semua kondisi dan dapat menginfeksi

tanaman.

3. klamidiospora merupakan spora berbentuk bulat yang terbentuk di

dalam hifa atau pangkal hifa. Klamidiospora dapat terbentuk jika

kondisi lingkungan kurang mendukung dan bersifat dorman.

Gambar 1. Makrokonidia (A); Mikrokonidia (B); Klamidiospora (C)
(Seifert dan Gams, 2001)

2. Gejala Tanaman yang Terkena Fusarium sp.

Fusarium sp. menyebabkan penyakit layu fusarium pada berbagai tanaman

hortikultura termasuk cabai. Fusarium sp. dapat menyerang tanaman pada

setiap tahapan atau pertumbuhan umur tanaman yang masuk melalui luka-

luka pada akar, kemudian berkembang di berkas pembuluh sehingga
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mengganggu proses pengangkutan air dan zat-zat hara (Cahyono, 1998).

Gejala awal serangan patogen ini adalah memucatnya tulang-tulang daun

terutama daun-daun permukaan atas kemudian diikuti dengan

menggulungnya daun yang lebih tua diikuti dengan tangkai daun yang

merunduk dan akhirnya tanaman menjadi layu secara keseluruhan sehingga

tanaman tidak dapat berbuah (Prajnanta, 2001) . Jika tanaman sakit dipotong

maka dekat pangkal batang akan terlihat suatu cincin di sekitar berkas

pembuluh (Semangun, 1996). Secara internal, gejala selanjutnya akan

menunjukan adanya perubahan warna pada rhizoma dan nekrosis pada

xilem (Soesanto dkk., 2002).

Penyakit layu fusarium umumnya menyerang tanaman cabai pada saat

tanaman berumur 60-70 hari. Namun pada musim penghujan, serangan

jamur pada tanaman dapat terjadi lebih cepat yaitu pada tanaman yang

berumur 40 hari. Jamur akan menyerang akar tanaman hingga layu dan

batang berwarna coklat, kemudian diikuti layu pada daun sehingga tanaman

tidak dapat berbuah. Penurunan produksi karena serangan Fusarium sp.

dapat mencapai 50 persen. Jika tanaman yang tidak terinfeksi jamur

Fusarium dapat berbuah 6-7 kali, sebaliknya tanaman yang terinfeksi jamur

dapat berbuah hanya 2 kali, setelah itu tanaman akan mengalami kematian.

Cabai besar adalah jenis cabai yang paling rentan terkena infeksi Fusarium.

Dari 17,5 hektar tanaman cabai yang diserang, sebanyak 13,33 hektar

diantaranya adalah tanaman cabai besar (Prajnanta, 2001).
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C. Medan Magnet

Giancoli (1998) menjelaskan bahwa magnet pertama kali ditemukan di suatu

daerah yang bernama Magnesia, berupa batu kecil yang dapat saling tarik

menarik yang kemudian disebut magnet. Menurut Halliday dan Resnick (1978)

setiap batang magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub

selatan.  Jika dua kutub magnet didekatkan, masing-masing akan memberikan

respon berupa gaya pada yang lainnya.  Jika kutub utara pada magnet pertama

dan kedua didekatkan, maka timbul gaya yang tolak-menolak. Demikian pula

jika dua kutub selatan magnet pertama dan kedua didekatkan. Tetapi ketika

kutub utara didekatkan ke kutub selatan, maka akan timbul gaya tarik menarik.

Gaya medan magnet sama dengan gaya yang terdapat di antara muatan-muatan

listrik.

Gaya tolak-menolak akan terjadi di antara muatan listrik yang sama dan pada

muatan-muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik.  Perbedaan antara

gaya pada magnet dan muatan listrik adalah bahwa muatan listrik positif atau

negatif dapat dipisahkan dengan mudah, tetapi pada magnet, antar kutub tidak

dapat dipisahkan.  Jika satu batang magnet dipotong dua, maka akan selalu

dihasilkan dua magnet yang baru dengan kutub-kutubnya (Giancoli, 2001).

Medan magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan magnet yang

bergerak dari satu titik ke titik lainnya yang tidak bergantung pada lintasan

yang ditempuhnya, besarnya gaya yang bergerak dari satu titik dan kembali ke

titik semula besarnya adalah nol. Namun besar gaya di sepanjang garis gaya

yang berada di sekeliling arus listrik tidak nol tetapi harus sama dengan arus
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yang dikelilinginya. Hal tersebut terjadi karena sifat rotasional garis gaya

medan magnet yang terbentuk dari arus listrik. Menurut Ampere akibat dari

sifat konsevatif medan magnet, maka besarnya gaya medan magnet dari satu

titik kembali ke titik itu lagi, meskipun tidak sepanjang garis gaya, akan sama

dengan arus yang dikelilinginya (Soedojo, 2000).

Medan magnet dapat dihasilkan dari magnet alami maupun dari listrik. Sebuah

muatan atau arus yang bergerak akan menghasilkan medan magnet di

sekitarnya. Gejala ini pertama kali ditemukan oleh Oersted yang berdasarkan

pengalamannya mengamati penyimpangan arah jarum kompas yang

dikarenakan kawat yang memiliki arus listrik didekatnya. Oestrad mengamati

bahwa kutub utara kompas bergerak menjauhi kawat sehingga arus listrik

berarah ke kanan (Ishaq, 2007).

Bahan magnetik merupakan suatu bahan yang memiliki sifat kemagnetan

dalam komponen pembentuknya. Berdasarkan karakter respon bahan magnetik

terhadap pengaruh gaya dari magnet, benda-benda di alam dikelompokkan

menjadi bahan yang bersifat diamagnetik, paramagnetik, dan feromagnetik

(Halliday dan Resnick, 1978).

Bahan diamagnetik adalah bahan yang resultan medan magnet atomis masing-

masing atom atau molekulnya adalah nol, tetapi medan magnet akibat orbit dan

spin elektronnya tidak nol. Bahan diamagnetik tidak mempunyai momen dipol

magnet permanen. Jika bahan diamagnetik diberi medan magnet luar, maka

elektron-elektron dalam atom akan mengubah gerakannya sehingga
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menghasilkan resultan medan magnet atomis yang arahnya berlawanan dengan

medan magnet luar tersebut (Halliday dan Resnick, 1978).

Bahan paramagnetik adalah bahan resultan medan magnet atomis yang masing-

masing atom atau molekulnya tidak nol, melainkan resultan medan magnet

atomis total seluruh atom atau molekul dalam bahan adalah nol. Hal ini

disebabkan karena gerakan atom yang acak, sehingga resultan medan magnet

atomis masing-masing atom saling meniadakan (Halliday dan Resnick, 1978).

Bahan feromagnetik adalah bahan resultan medan magnet atomis besar, hal ini

disebabkan oleh momen magnetik spin elektron. Pada bahan ini banyak spin

elektron yang tidak berpasangan, masing-masing spin elektron yang tidak

berpasangan ini akan menimbulkan medan magnetik, sehingga medan magnet

total yang dihasilkan oleh suatu atom menjadi lebih besar (Halliday dan

Resnick, 1978).

Gambar 2. Arah garis medan magnet (Supiyanto, 2002)
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Gambar 3. Kaidah tangan kanan (Supiyanto, 2002)

D. Pengaruh Medan Magnet Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan

Tanaman

Pengaruh positif medan magnet terhadap perkecambahan telah dibuktikan pada

beberapa jenis tanaman diantaranya tanaman obat Calendula officinalis

(Criveanue dan Georgeta, 2006), tembakau (Aladjadjian dan Ylieva, 2003),

gandum, jagung dan beet (Rochalska dan Orzeskorywka, 2005).

Menurut Aladjadjian dan Ylieva (2003) medan magnet sangat berpengaruh

pada biji yang mengalami perendaman dalam air.  Roniyus (2005)

menduga medan magnet dapat memecah ikatan hidrogen molekul air

sehingga lebih banyak molekul-molekul air yang bebas dan menyebabkan

peningkatan potensial air dan daya hidrasinya.  Sementara Morejon (2007)

menjelaskan bahwa medan magnet mempengaruhi sifat fisika dan kimia

air, diantaranya tekanan permukaan, konduktivitas, daya melarutkan garam

garam, indeks relatif, dan pH.  Perubahan ini mengakibatkan air menjadi

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

biji. Menurut Salisbury dan Ross (1992) hidrasi biji mengaktifkan

enzim-enzim yang berfungsi untuk merombak cadangan makanan dalam biji,
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sehingga mempercepat proses perkecambahan yang ditandai dengan

munculnya ujung radikula yang menembus permukaan kulit biji.

Penelitian oleh Dhawi dan Al-Khayii (2009) membuktikan  bahwa paparan

kuat medan magnet sebesar 1500 mT pada waktu 0,1,5,10 dan 15 menit dapat

meningkatkan kandungan ion Zn, Mn, Fe, Mg, Ca, K dan N pada tanaman

kurma (Phoenix dactylifera). Persentase perkecambahan benih Salvia

officinalis L. dan Calendula officinalis L. yang tidak dipapari medan magnet

lebih rendah dibanding benih yang dipapar medan magnet (Florez dkk., 2010).

Lusiati (2017) membuktikan bahwa benih tomat yang dipapar medan magnet

0,2 mT menghasilkan buah yang lebih banyak dibandingkan dengan kontrol

dan tomat F1 dari benih tomat parental yang dipapar medan magnet 0,2 mT

selama 7 menit 48 detik baik yang diinfeksi kembali dengan Fusarium

oxysporum maupun yang tidak (kontrol), menghasilkan buah yang paling

banyak dan rata-rata jumlah bunga yang lebih banyak dibanding tomat F1 dari

benih parental kontrol.

Anggraini (2012) membuktikan bahwa tanaman polong yang dipapari medan

magnet 0,1 mT memperlihatkan perbedaan yang nyata pada luas sel parenkim,

diameter pembuluh xilem, dan luas stomata.  Menurut Sari (2011) pengaruh

medan magnet sebesar 0,2 mT terhadap peningkatan ukuran stomata ada

hubungannya dengan peningkatan temperatur dan kecepatan penguapan air

pada media pertumbuhan, menyebabkan peningkatan pemutusan ikatan

hidrogen molekul – molekul air, sehingga potensial dan velositas air dalam

medium tersebut dapat meningkat.
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Penelitian oleh Listiana (2016) membuktikan bahwa tanaman tomat yang

terinfeksi Fusarium oxysporum dan dipapari medan magnet 0,2 mT juga

mempengaruhi kecepatan pembentukan bunga dan cenderung meningkatkan

ukuran polen. Ukuran polen tertinggi diperoleh pada perlakuan medan magnet

dengan lama pemaparan 7 menit 48 detik. Diameter polen berkaitan erat

dengan kecepatan pembentukan bunga. Tanaman yang dipapari oleh medan

magnet dapat meningkatkan pembentukan bunga sehingga polen yang

dihasilkan lebih besar dan dapat berpengaruh terhadap kemampuan fertilisasi

suatu tanaman sehingga mempercepat proses pembentukan buah.
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada November 2017 sampai Februari 2018 di

Laboratorium Botani Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam dan di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian

Universitas Lampung.

B. Alat dan Bahan Penelitian

1. Alat- alat penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas peralatan untuk

perbanyakan Fusarium oxysporum, perlakuan medan magnet, dan

perkecambahan, penanaman dan pengambilan data.

a. Alat yang digunakan untuk isolasi Fusarium oxysporum yaitu Laminar

Air Flow (LAF), autoklaf, inkubator, hot plate, magnetic stirrer, kompor

listrik, cawan petri berdiameter 9 cm, gelas ukur bervolume 100 ml,

beaker glass berukuran 500 ml dan 1000 ml, Erlenmeyer berukuran 250

ml, plastic wrap, kapas, kain kassa, karet gelang, label nama, gunting,

pisau, dan kulkas. Peralatan yang digunakan untuk menghitung konidia
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jamur Foc adalah haemocytometer, pipa gondok, pipet tetes, gelas objek,

gelas penutup dan mikroskop.

b. Alat yang digunakan untuk perlakuan medan magnet adalah selenoida

c. Alat yang digunakan untuk penyemaian benih, penanaman dan

pengambilan data adalah kertas germinasi, inkubator kayu, pinset, botol

semprot, polybag, bambu (ajir), tali rafia, plastik, timbangan buah digital,

rak plastik, jangka sorong, dan kamera.

2. Bahan-bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan untuk

perbanyakan F. oxysporum dan perkecambahan, penanaman dan

pemeliharaan tanaman.

a. Bahan untuk perbanyakan F. oxysporum adalah isolat yang didapatkan

dari Bogor . Bahan untuk membuat media PDA (Potato Dextrose Agar)

adalah kentang, dextrose, dan agar. Bahan yang digunakan untuk

perbanyakan monospora dan perhitungan konidia adalah alkohol 70%,

aquades, NaCl, laktofenol, dan spritus.

b. Bahan yang digunakan untuk perkecambahan, penanaman dan

pemeliharaan tanaman adalah benih cabai kultivar lado yang didapatkan

di toko pasar tengah Bandar Lampung. Sedangkan untuk media tanam

dan pemeliharaan tanaman adalah air, tanah, humus, dan pupuk NPK dan

insektisida sintetik.
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C. Rancangan Penelitian

Penelitian ini disusun secara faktorial dengan menggunakan Rancangan Acak

Kelompok (RAK) dengan 2 faktor. Faktor pertama adalah perlakuan lama

paparan medan magnet 0,2 mT terdiri dari 4 taraf yaitu 7 menit 48 detik (M7),

11 menit 44 detik (M11), 15 menit 36 detik (M15) dan tanpa paparan (M0)

sebagai kontrol. Faktor kedua adalah infeksi benih oleh F. oxysporum yang

terdiri atas benih tanpa infeksi Fusarium (F0) dan benih yang diinfeksi

Fusarium selama 60 menit (F60). Setiap unit percobaan diulang sebanyak 5 kali

dan ulangan sebagai kelompok.  Parameter yang akan diteliti adalah kecepatan

pembentukan dan jumlah bunga, kecepatan pembentukan dan jumlah buah,

berat buah; jumlah, diameter, dan berat biji.
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Gambar 4. Tata letak sampel polybag di lahan

Keterangan:

F0 : tanpa infeksi Fusarium

F60 : infeksi Fusarium selama 60 menit

M0 ; M7 ; M11 ; M15 : infeksi pada benih parental selama 0, 7, 11 dan 15 menit

I ; II ; III ; IV ; V : pengulangan 1, 2, 3, 4,

M11F0I M11F60II M15F60III M0F60IV M0F0V

M7F60II M7F0III M11F60IV M11F0VM0F60I

M7F60I M15F0II M11F0III M15F60IV M7F60V

M11F60I M0F0II M0F60III M15F0IV M7F0V

M15F60I M7F0II M7F60III M11F0IV M11F60V

M0F60VM0F0IVM15F0IIIM11F0IIM15F0I

M15F60VM7F60IVM11F60IIIM0F60IIM0F0I

M15F0VM7F0IVM0F0IIIM15F60IIM7F0I
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D. Pelaksanaan Penelitian

Secara singkat pelaksanaan dapat dilihat pada bagan alir penelitian dibawah ini

1. Pem

buatan media PDA

Pembuatan Media PDA

Isolasi Monospora

Perbanyakan Isolat
Monospora F. oxysporum

Pembuatan Isolat Jamur
F. oxysporum

Benih Cabai

Perendaman Benih
Cabai dengan akuades

selama 15 menit

Pemaparan Benih Cabai
dengan Medan Magnet
0,2 mT

Perendaman Benih
Cabai dengan isolat
F.oxysporum dengan
kerapatan 107 konidia
sel/ml selama 60 menit

Perkecambahan benih pada cawan petri

Penyiapan media tanam dan
sterilisasi tanah

Penyemaian, penanaman, dan
pemeliharanan bibit cabai dalam

polybag 10 kg

Pengambilan data :
Kecepatan pembentukan bunga
 Jumlah bunga
Kecepatan pembentukan buah
 Jumlah buah
Berat buah
 Jumlah biji
Diameter biji
Berat biji

Analisis data

Kesimpulan

Benih Cabai Tidak
dipapari Medan Magnet
0,2 mT

Tidak
diredam
dengan
isolat F.
oxysporumu
m

Tidak
diredam
dengan
isolat F.
oxysporum
um

Perendaman Benih
Cabai dengan isolat
F.oxysporum dengan
kerapatan 107 konidia
sel/ml selama 60 menit
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1. Pembuatan media PDA

Media PDA adalah media yang digunakan untuk isolasi dan peremajaan

jamur Fusarium oxysporum. Media PDA dibuat dengan mengupas kulit

kentang kemudian dibersihkan dengan air lalu kentang dipotong dadu

dengan ukuran kecil sebanyak 200 gram. Potongan kentang kemudian

direbus dengan aquades sebanyak 1000 ml hingga mendidih dan kentang

menjadi lunak. Kemudian air rebusan disaring sehingga terpisah antara sisa

potongan kentang dengan air rebusan. Air rebusan kentang tersebut direbus

kembali dan dicampurkan dengan agar sebanyak 15 gram, dekstrose 20

gram dan aquades hingga volume mencapai ukuran 1000 ml. Larutan diaduk

hingga homogen kemudian larutan dimasukkan ke dalam erlemeyer 500 ml

dan ditutup dengan sumbat.  Larutan yang ada di Erlenmeyer kemudian

disterilisasi di dalam autoklaf dengan tekanan 1 atm dan suhu 121o C selama

15 menit. Setelah sterilisasi selesai, media PDA siap digunakan

(Hadioetomo, 1993).

2. Perbanyakan isolat jamur Fusarium oxysporum

Proses perbanyakan dilakukan secara steril dan aseptis untuk menghindari

adanya kontaminan pada media yang digunakan. Isolat Fusarium

oxysporum didapatkan dari Biotrop Bogor. F. oxysporum diambil dengan

menggunakan jarum ose yang telah steril kemudian diinokulasikan ke dalam

cawan petri yang telah berisi media PDA dengan cara menitikkan jarum ose

pada media. Kemudian diinkubasi pada suhu 28-30o C. (Hadioetomo, 1993).
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3. Pembuatan suspensi spora Fusarium oxysporum

Isolat murni F. oxysporum yang berwarna putih diambil dan dimasukkan ke

dalam tabung reaksi yang berisi 10 ml aquades. Tahap ini menghasilkan

tingkat pengenceran 10-1. Kemudian diambil 1 ml dari pengenceran 10-1

untuk dimasukkan ke dalam 9 ml akuades sehingga menghasilkan

pengenceran 10-2. Pengenceran kemudian dilakukan berseri sampai dengan

diperolehnya kerapatan monospora jamur 1 x 107 konidia sel/ml.  Setiap

pengenceran dilakukan penghitungan  jumlah monospora dengan cara

mengambil rata rata jumlah monospora dari 5 bagian kotak kecil

haemocytometer.

4. Perendaman Benih Cabai

Cawan petri diberi label dan dipilih benih cabai yang baik. Benih cabai

direndam aquades selama 15 menit sebelum mendapatkan perlakuan medan

magnet dan infeksi jamur F. oxysporum (Listiana, 2016).

5. Perlakuan pemaparan medan magnet

Benih cabai yang telah dipilih dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok

tanpa pemaparan medan magnet sebanyak 200 benih dan kelompok dengan

pemaparan medan magnet sebanyak 600 benih. Perlakuan pemaparan

medan magnet pada benih cabai diberikan selama 7 menit 48 detik (M7), 11

menit 44 detik (M11), dan 15 menit 36 detik (M15).
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Gambar 6. Pemaparan medan magnet 0,2 mT pada benih cabai
(Dokumentasi Pribadi, 2017).

6. Perendaman benih dengan Fusarium oxysporum

Benih cabai yang telah diberi perlakuan medan magnet dan masuk ke dalam

kelompok F60 dimasukkan ke dalam cawan petri kemudian direndam dengan

suspensi spora jamur Fusarium oxysporum selama 60 menit dengan

kerapatan spora 107 konidia sel/ml.

7. Perkecambahan Benih Cabai

Perkecambahan benih cabai yang telah diinfeksi F. oxysporum selama 60

menit dan 0 menit diletakkan ke dalam cawan petri yang telah diberi label

berisi media kertas germinasi. Seluruh cawan petri kemudian diletakkan di

dalam inkubator kayu secara random.
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Gambar 7. Perkecambahan benih cabai di dalam cawan petri dengan media
kertas germinasi (Dokumentasi Pribadi, 2017).

8. Penyemaian benih di plastik

Benih cabai yang telah muncul tunas disemai dalam plastik kecil ukuran 5 x

8 cm yang berisi media tanam, masing-masing berisi 1 biji. Penyemaian

dilakukan selama 8 hari.

Gambar 8. Penyemaian biji dalam plastik ukuran 5x8 cm (Dokumentasi
Pribadi, 2017).

9. Penanaman Benih Cabai

Penanaman benih cabai dilakukan setelah benih berumur 7 hari. Penanaman

dilakukan dengan memindahkan kecambah cabai ke dalam polybag yang
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masing-masing telah diberi label. Kemudian kecambah ditanam dengan

kedalaman kurang lebih 1 cm. Dalam 1 polybag diisi 4 tanaman yang telah

diberi paparan medan magnet baik yang telah diinfeksi F. oxysporum

maupun yang tidak diinfeksi F. oxysporum

10. Persiapan dan Sterilisasi Media Tanam

Media tanam yang digunakan adalah campuran tanah dengan humus

dengan perbandingan 3 : 1. Tanah kemudian disterilisasi dengan mengukus

media dalam drum selama 1 jam di laboratorium Lapang Terpadu Fakultas

Pertanian, Universitas Lampung. Media tanah yang telah disterilisasi

kemudian dikering-anginkan, lalu dimasukkan ke dalam polybag dengan

masing masing polybag berisi 10 kg tanah.

11. Pemeliharaan

a. Penyiraman

Tanaman cabai disiram dua kali setiap hari untuk menjaga

ketersediaan air dan kelembaban tanah, kecuali bila hari hujan.

b. Penyiangan

Dilakukan dengan mengambil gulma yang tumbuh secara liar di

sekitar tanaman cabai. Penyiangan dilakukan selama penelitian

berlangsung.
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c. Pemupukan

Pupuk yang diberikan berupa pupuk NPK. Pupuk diberikan setiap 2

minggu sekali sebanyak 2,5 gram pertanaman. Pupuk diberikan

sebanyak 5 kali selama penelitian.

d. Penyemprotan Insektisida Sintetik

Penyemprotan insektisida dilakukan sebanyak 2 kali selama

penelitian, untuk mengendalikan hama yang menyerang tanaman.

e. Pemasangan Ajir

Pemasangan ajir dilakukan saat tanaman cabai berumur 3 minggu,

agar pertumbuhan tanaman cabai tegak dan batang tidak patah saat

terkena tiupan angin.

f. Panen

Panen dilakukan saat buah cabai telah memasuki fase kematangan.

Panen dilakukan sampai tanaman berumur 90 hari setelah tanam.

12. Parameter Penelitian

a. Kecepatan pembentukan bunga

Kecepatan pembentukan bunga diamati dari awal terbentuknya bunga

kuncup pertama pada tanaman cabai pada masing-masing perlakuan.

Dengan demikian pertumbuhan bunga memiliki kecepatan

pertumbuhan bunga yang berbeda. Pengambilan data dilakukan

dengan menghitung umur tanaman (hari setelah tanam/HST) pada saat

kuncup bunga pertama mulai terbentuk.
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b. Jumlah bunga

Penghitungan jumlah bunga dilakukan pada saat bunga pada semua

perlakuan telah memasuki masa berbunga. Bunga yang dihitung

adalah semua bunga baik yang masih kuncup maupun yang telah

mekar

c. Kecepatan pembentukan buah

Perhitungan kecepatan pembentukan buah dilakukan saat pertama kali

munculnya buah pada tanaman. Setiap tanaman pada masing-masing

perlakuan memiliki kecepatan pembentukan buah yang berbeda-beda.

Pengambilan data dilakukan dengan menghitung umur tanaman (hari

setelah tanam/HST) pada saat buah pertama kali terbentuk.

d. Jumlah buah

Buah cabai yang telah siap dipanen, dipetik satu persatu dengan hati-

hati hingga tangkai buah terputus (Supriati dan Siregar, 2009). Buah

cabai dimasukkan ke dalam plastik yang telah diberi label perlakuan.

Jumlah buah dihitung dari rataan jumlah buah yang dihasilkan pada

setiap tanaman.

e. Berat buah

Seluruh buah yang telah dipanen dari masing masing tanaman

ditimbang dan dihitung berat keseluruhannya (Pertiwi, 2011). Buah

ditimbang dengan menggunakan timbangan buah digital.
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f. Jumlah Biji

Jumlah biji dihitung dengan membelah buah cabai kemudian diambil

bijinya untuk dihitung. Jumlah buah yang dihitung bijinya sebanyak

10 buah pada masing-masing perlakuan.

g. Diameter biji

Diameter biji diukur pada masing masing buah pada setiap perlakuan

dengan menggunakan penggaris dengan ketelitian 0,05 cm

h. Berat Biji

Berat biji ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik. Biji

ditimbang pada setiap buah pada masing-masing perlakuan.

13. Analisis Data

Data yang diperoleh dari pengaruh medan magnet 0,2 mT terhadap

pertumbuhan generatif tanaman cabai berupa data kuantitatif. Data

kuantitatif dari setiap parameter yang diperoleh lalu diuji dengan

menggunakan analisis ragam (Analysis of Variance) atau ANOVA serta

diuji lanjut dengan tukey’s pada taraf nyata α= 5%
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini meliputi.

a) Pemaparan Medan Magnet 0,2 mT pada benih cabai dapat

menghambat patogenitas Fusarium oxysporum yang diinfeksikan pada

benihnya sehingga tanaman cabai teteap dapat tumbuh dan

berkembang mencapai fase generatifnya.

b) Pemaparan medan magnet 0,2 mT berpengaruh nyata terhadap

kecepatan pembentukan bunga, kecepatan pembentukan buah, jumlah

buah, sedangkan pemaparan medan magnet 0,2 mT cenderung

meningkatkan jumlah bunga, berat buah, jumlah biji, dan diameter biji

2.    Lama pemaparan medan magnet selama 15 menit 36 detik adalah waktu

pemaparan yang optimum pada parameter kecepatan pembentukan bunga,

jumlah buah dan berat buah. Lama pemaparan medan magnet 7 menit 48

detik memberikan hasil yang baik pada parameter diameter biji, sedangkan

lama pemaparan 11 menit 44 detik memberikan hasil yang baik pada

parameter kecepatan pembentukan buah dan jumlah biji

1.
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B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian yang sejenis tetapi menggunakan kuat medan

magnet yang berbeda.

2. Pada saat penelitian perlu lebih diperhatikan pemeliharaan tanaman seperti

pemberian pupuk yang sesuai waktu dan dosis pemberiannya dan

ketersediaan air yang cukup sehingga tanaman mendapat nutrisi yang

optimal.
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