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ABSTRAK

Oleh :

Astri Ayu Andari

Tomat (Lycopersicum esculentum Mill.) merupakan tanaman bernilai ekonomi
tinggi karena kandungan gizinya yang baik bagi kesehatan. Tingginya permintaan
masyarakat akan tomat mendorong petani untuk terus berinovasi dalam
memaksimalkan produksi tomat di indonesia. Salah satu faktor penting yang
mempengaruhi pertumbuhan tomat yaitu umur benih. Benih lama atau benih yang
sudah habis masa simpannya mengalami kemunduran mutu yang menyebabkan
pertumbuhan tanaman menjadi lambat. Upaya untuk menanggulangi kemunduran
benih yaitu dengan dilakukan pemaparan medan magnet. Tujuan dari penelitian
ini yaitu mengetahui pengaruh medan magnet 0,2 mT dengan lama paparan yang
berbeda terhadap pertumbuhan generatif tomat dari benih lama dan benih
baru.Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari
dua faktor. Faktor pertama yaitu umur benih yang digunakan yaitu benih baru
(Sn), dan benih lama(So). Faktor kedua yaitu perlakuan lama pemaparan medan
magnet yang terdiri dari 4 perlakuan: 7 menit 48 detik (M7), 11 menit 44 detik
(M11), 15 menit 36 detik (M15), dan tanpa pemaparan medan magnet (M0) sebagai
kontrol.Berdasarkan hasil Anova dan uji Tukey’sα=5% menunjukkan bahwa
paparan medan magnet berpengaruh nyata terhadap kandungan karohidrat yang
diukur pada akhir fase pertumbuhan vegetatif dan berat buah. Paparan medan
magnet selama 7 menit 48 detik memberikan hasil yang paling baik pada
parameter jumlah biji. Paparan medan magnet 0,2 mT menyebabkan tanaman
tomat yang berasal dari benih lama menghasilkan pertumbuhan generatif yang
relatif sama dengan tanaman tomat yang berasal dari benih baru.

Kata Kunci : Lycopersicum esculentum Mill., Benih Lama dan Benih Baru,
Pertumbuhan Generatif, Medan Magnet
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tomat (Lycopersicum esculentum Mill.) merupakan tanaman hortikultura bernilai

ekonomi tinggi, karena mempunyai kandungan gizi yang baik bagi kesehatan.

Selain itu, tomat memiliki multifungsi sehingga banyak dimanfaatkan dalam

bidang kuliner, kecantikan dan farmasi (Pitojo, 2005). Tingginya permintaan

masyarakat akan tomat mendorong petani untuk terus berinovasi dalam

memaksimalkan produksi tomat di Indonesia. Namun budidaya tomat banyak

mengalami kendala diantaranya dalam teknologi budidaya (Nonnecke, 1989).

Pertumbuhan tomat juga dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor

eksternal seperti juga tumbuhan pada umumnya. Faktor internal yang

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yaitu faktor genetik

(Pratiwi, 2006) dan umur benih (Putra dkk., 2013). Benih merupakan bagian

terpenting yang menunjang keberhasilan produksi tanaman. Semakin tua suatu

benih tingkat keabnormalannya semakin tinggi sehingga menyebabkan

kemunduran benih (Putra dkk., 2013), yang ditandai adanya perubahan fisiologi

dan biokimia benih (Rohandi dan Widyani, 2016).
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Faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu air, cahaya, temperatur, oksigen,

medium, dan unsur hara (Campbell dkk., 2003). Namun, beberapa tahun

belakangan banyak juga diteliti tentang pengaruh medan magnet sebagai faktor

eksternal terhadap pertumbuhan tanaman. Beberapa penelitian membuktikan

medan magnet mampu mempengaruhi ukuran stomata daun tanaman tomat

(Lycopersicum esculentum Mill.) (Setyasih dkk., 2013), meningkatkan aktivitas

enzim α-amilase pada kacang merah dan kacang buncis hitam (Phaseolus vulgaris

L.) (Rohma dkk., 2013), meningkatkan besar indeks mitosis dan diameter

parenkim pada tomat (Lycopersicum esculentum Mill.) (Kusuma, 2013),

meningkatkan vigor padi dan bawang yang memiliki viabilitas rendah (Alexander

dan Doijodje, 1995) serta meningkatkan kandungan klorofil a, klorofil b, dan total

klorofil pada tanaman kurma dan kedelai (Radhakrishnan dan Kumari, 2013).

Medan magnet juga memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan daun,

batang, akar pada fase vegetatif dan pertumbuhan buah selama fase generatif pada

tanaman tomat (De Souza dkk., 2005).

Pertumbuhan generatif adalah pertumbuhan organ generatif yang dimulai dengan

terbentuknya primordia bunga hingga buah masak. Kedua proses dan fase

pertumbuhan ini ditentukan oleh faktor genetik dan lingkungan tempat tumbuh

tanaman (Gardner dkk., 1985). Menurut penelitian Agustrina dkk. (2016) kuat

medan magnet sebesar 0,2 mT dengan lama paparan 7 menit 48 detik mampu

meningkatkan pertumbuhan tomat.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa medan magnet mampu meningkatkan

fase generatif pada tomat. Namun, belum diketahui apakah medan magnet juga
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mampu meningkatkan pertumbuhan generatif pada tanaman tomat dari benih

lama. Dalam skripsi ini diajukan penelitian mengenai pengaruh paparan medan

magnet 0,2 mT dengan lama paparan yang berbeda terhadap pertumbuhan

generatif tomat dari benih lama dan benih baru.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. mengetahui pengaruh medan magnet 0,2 mT terhadap pertumbuhan generatif

tomat dari benih lama dan benih baru.

2. mengetahui lama paparan medan magnet 0,2 mT yang paling baik untuk

pertumbuhan generatif tomat dari benih lama dan benih baru.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang

pengaruh medan magnet terhadap pertumbuhan generatif tomat dari benih yang

umurnya berbeda sehingga informasi yang diperolah dapat menjadi bahan acuan

dalam memanfaatkan benih tomat lama agar tetap dapat berproduksi dengan baik.

D. Kerangka Pikir

Tomat merupakan tanaman hortikultura bernilai ekonomi tinggi sehingga menjadi

komoditas penting bagi masyarakat. Permintaan yang tinggi akan tomat tidak

berbanding lurus dengan produksi tomat oleh petani. Permasalahan pada budidaya
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tomat dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor

internal yang mempengaruhi yaitu umur benih yang tersedia. Semakin tua umur

benih, cadangan makanan dalam benih semakin sedikit sehingga lama kelamaan

menyebabkan terjadi kemunduran benih. Hal ini ditandai dengan adanya

perubahan fisiologi yaitu menurunnya daya vigor dan perkecambahan, dan

perubahan biokimia yang ditandai dengan menurunnya aktivitas enzim serta

kandungan cadangan makanan.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa vigor tanaman dipengaruhi oleh

medan magnet yang merupakan salah satu faktor eksternal yang diketahui dapat

meningkatkan pertumbuhan tomat baik pada fase vegetatif maupun generatif.

Adapun bukti-bukti pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman antara lain paparan

medan magnet pada benih tomat mampu meningkatkan luas stomata daun

tanaman tomat (Lycopersicum esculentum Mill.), meningkatkan aktivits enzim α-

amilase pada kacang merah dan kacang buncis hitam (Phaseolus vulgaris L.),

meningkatkan besar indeks mitosis dan diameter parenkim pada tomat

(Lycopersicum esculentum Mill.), meningkatkan vigor padi dan bawang yang

memiliki viabilitas rendah, meningkatkan kandungan klorofil a, klorofil b, dan

total klorofil pada tanaman kurma dan kedelai.

Penelitian-penelitian sebelumnya membuktikan bahwa paparan medan magnet

berpengaruh terhadap tanaman yang berasal dari benih yang belum kadaluarsa

atau benih yang masih baru. Dalam penelitian ini digunakan benih lama dan benih

baru untuk mengetahui apakah kuat medan magnet 0,2 mT dengan waktu paparan
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yang berbeda mampu mengembalikan kemampuan pertumbuhan benih yang telah

disimpan lama dan kadaluarsa seperti pada benih yang masih baru.

E. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah:

1. medan magnet dapat meningkatkan pertumbuhan generatif tomat dari benih

lama maupun benih baru.

2. pemaparan medan magnet 0,2 mT pada benih lama dan benih baru selama 7

menit 48 detik mampu menghasilkan kecepatan pertumbuhan generatif yang

tinggi.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanaman Tomat (Lycopersicum esculentum Mill.)

Tanaman tomat menurut sistem klasifikasi Cronquist (1981) adalah sebagai

berikut :

Kerajaan : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Bangsa : Solanales

Suku : Solanaceae

Marga : Lycopersicum

Jenis : Lycopersicum esculentum Mill.

Tanaman tomat merupakan tanaman setahun pada daerah dingin dan merupakan

tanaman berumur pendek di daerah tropis (Rubatzky dan Yamaguchi, 1999).

Terdapat lebih dari 600 varietas tomat yang digolongkan berdasarkan cara

tumbuh, bentuk buah, besar buah, metode penanaman dan tujuan produksi

(Ashari, 2006). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Direktorat jenderal

Hortikultura (2016) produksi tomat di Indonesia pada tahun 2016 mengalami

penurunan 0,56 % dibandingkan produksi tomat tahun 2015. Salah satu
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penyebabnya adalah rendahnya produksi benih tomat yang berkualitas yaitu

kurang dari 80kg/ha (Pitojo, 2005).

Tomat merupakan komoditas sayuran yang banyak mengandung vitamin A dan

vitamin C tinggi. Kandungan gizi tomat per 100 g bahan disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kandungan gizi tomat (per 100 g bahan) (Cahyono, 2008)

Jenis  Zat Gizi Sari Air Tomat Tomat Muda Tomat Masak

Kalori (Kal.) 15 23 20

Protein (g) 1 2,0 1.0

Lemak (g) 0,2 0,7 0.3

Karbohidrat (g) 3,5 2,3 4.2

Vitamin A (SI) 600 320 1500

Vitamin B-1 (mg) 0.05 0,07 0.06

Vitamin C (mg) 10 30 40

Kalsium (mg) 7 5 5

Fosfor (mg) 15 27 26

Besi (mg) 0,4 0,5 0,5

Air (g) 94 93 94

Tanaman tomat memiliki kemampuan tumbuh mencapai 0,5-2 m. Tanaman

tomat memiliki sistem perakaran tunggang yang kuat dan dalam, beberapa jenis

mampu menembus hingga kedalaman 3m (Rubatzky dan Yamaguchi, 1999).

Namun menurut Pitojo (2005) tomat tidak hanya memiliki sistem perakaran

tunggang. Tomat juga memiliki sistem perakaran serabut yang mampu menyebar

ke segala arah di sekitar tempat hidupnya.

Batang tomat berwarna hijau, memiliki rambut-rambut halus,  berbentuk persegi.

Ruas batang mengalami penebalan dan ruas bagian bawah ditumbuhi akar-akar
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(Cahyono, 1998). Saat muda batang tomat mudah patah, namun setelah tua

batang menjadi kuat dan tidak mudah patah.  Memiliki percabangan mulai dari

ketiak daun yang berada dekat dengan tanah. Memiliki cabang bagian bawah tipe

monopodial, batang pokok lebih besar daripada cabangnya. Percabangan bagian

atas  bertipe simpodial, antara batang dan cabang tampak sama (Pitojo, 2005).

Menurut Pitojo (2005) , tipe pertumbuhan batang tanaman tomat dikelompokan

menjadi tiga tipe, yaitu :

a. tipe determinate : pertumbuhan batang tanaman diakhiri dengan rangkaian

bunga atau buah, periode panen pendek, dan  habitus tanaman relatif pendek.

b. tipe indeterminate : pertumbuhan batang tanaman tidak diakhiri dengan

rangkaian bunga atau buah, periode panen relatif panjang, dan habitus tanaman

tinggi.

c. tipe semi-determinate : tanaman tomat yang memiliki sifat keduanya

Daun tanaman tomat berwarna  hijau dengan panjang mencapai 20–30 cm dan

lebar 15–20 cm (Wiryanta, 2002). Daun tomat majemuk menyirip, bergerigi

kasar, keriting namun terkadang rata, dan permukaannya ditutupi rambut-rambut

halus yang memiliki bau khas (Rubatzky dan Yamaguchi, 1999). Daun tomat

tumbuh  berselang-seling atau tersusun spiral mengelilingi batang (Cahyono,

1998).

Bunga tomat merupakan bunga sempurna, berbentuk bintang dan berwarna

kuning (Rubatzky dan Yamaguchi, 1999). Bunga tomat dapat tumbuh pada ketiak

daunnya. Pada setiap bunga terdapat 6 mahkota bunga dan 6 benang sari yang

bersatu dengan kepala sari membentuk tabung berukuran 3-4 cm mengililingi
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putik. Bunga berbentuk roket dengan petal yang melengkung. Tangkai putik

terkadang lebih pendek, sama atau lebih panjang dari kepala sarinya. Kepala putik

masak dalam waktu 4-8 hari sejak terbentuknya tepung sari dan lebih cepat 1-2

hari dari masaknya kepala putik. Bunga tomat hanya sedikit memproduksi nektar

sehingga serangga tidak tertarik untuk melakukan penyerbukan. Penyerbukan

pada tomat umumnya dilakukan dengan bantuan angin (Ashari, 1995).  Intensitas

cahaya yang rendah mampu  meningkatkan proses pembungaan dan intensitas

cahaya yang tinggi mampu  menghambat pertumbuhan vegetatif dan menunda

pembungaan (Rubatzky dan Yamaguchi, 1999).

Gambar 1. Bunga Tomat (Dokumentasi Pribadi)

Buah tomat merupakan buah buni berdaging, permukaannya agak berbulu ketika

buah muda dan halus ketika  buah telah matang. Buah tomat berbentuk bundar

dan memanjang. Warna pada buah matang biasanya berwarna merah, merah

jambu, jingga muda, jingga, dan kuning. Warna-warna ini dipengaruhi oleh

beberapa pigmen yaitu warna merah disebabkan pigmentasi likopen, warna
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kuning disebabkan karotenoid, dan warna jingga disebabkan adanya perbedaan

persentasi pigmen pada kulit buah (Rubatzky dan Yamaguchi, 1999).

Tomat memiliki perbedaan  warna antara kulit buah dan daging buah.  Tomat

merah memiliki warna kulit buah kuning dan daging buah merah, tomat merah

jambu memiliki gen resesif sehingga kulit buah tidak berwarna dan daging buah

berwarna merah, tomat kuning menyala memiliki warna kulit dan daging buah

berwarna kuning. Kombinasi antara warna kulit dan daging buah akan

menghasilkan warna buah  yang bervariasi. Buah mengandung banyak biji

(Rubatzky dan Yamaguchi, 1999).

Gambar 2. Buah Tomat (Dokumentasi Pribadi)

Tomat yang matang bijinya dikelilingi oleh gel (lendir) yang terdapat dalam

rongga buah. Biji tomat berbentuk pipih, berwarna krem muda hingga cokelat

(Rubatzky dan Yamaguchi, 1999) memiliki panjang 2-3 mm, lebar 2–4 mm ,

berbulu dan berbentuk seperti ginjal (Pracaya, 1998).
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B. Pertumbuhan dan Perkembangan Generatif Tanaman Tomat

Tanaman tomat dibagi ke dalam dua fase pertumbuhan yaitu fase pertumbuhan

vegetatif dan fase pertumbuhan generatif (Wahyudi, 2012). Pertumbuhan dan

perkembangan tomat diawali terjadinya proses perkecambahan. Perkecambahan

adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji yang memiliki

kemampuan tumbuh yang normal menjadi tanaman baru (Ashari, 1995).

Fase vegetatif merupakan fase yang menentukan produktivitas suatu tanaman.

Jika pada fase vegetatif terbentuk perakaran yang luas dan sehat, batang yang

besar dan daun yang lebar, maka pertumbuhan selanjutnya mampu berlangsung

dengan baik hingga dihasilkan produksi yang tinggi. Fase vegetatif tanaman

tomat berakhir pada saat terbentuk bunga dan berlangsung selama 45-55 hari jika

dinulai dari benih dan selama 25-35 hari jika melalui proses persemaian terlebih

dahulu (Wahyudi, 2012).

Fase generatif tanaman ditandai dengan mulai terbentuknya bunga kemudian

secara terus-menerus dan bertahap menghasilkan bakal buah dan buah.

Pertumbuhan dan perkembangan tomat memerlukan energi untuk proses

pembentukam akar, batang, daun, bunga dan buah. Seiring bertambahnya umur

tanaman, energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan

meningkat, dan akan mencapai puncaknya pada saat pembesaran dan pematangan

buah, yaitu sekitar umur 75-105 hari jika ditanam langsung dari benih atau 60-90

hari jika melalui proses persemaian terlebih dahulu (Wahyudi, 2012). Fase

genertif akan berakhir tergantung pada tipe tanaman, kondisi kesuburan tanah, dan

kondisi kesehatan tanaman. Tomat dengan tipe pertumbuhan  indeterminate bila
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ditanam pada tanah yang memilki kesuburan tinggi serta kesehatan tanamannya

terjaga, umur tanaman tomat mampu bertahan hingga enam bulan, bahkan lebih

(Wahyudi, 2012).

C. Syarat Tumbuh Tomat

Pertumbuhan tomat memiliki beberapa syarat tumbuh yang harus terpenuhi

supaya pertumbuhannya optimum. Tanaman tomat memerlukan sinar yang cerah

selama 6 jam pada kondisi yang sejuk dengan suhu optimum 20-25◦C (Ashari,

1995). Pada kondisi tersebut proses fotosintesis dan pembuahan akan

berlangsung optimal. Sirkulasi udara dan drainase air  juga mampu dalam

keberhasilan penanaman tomat. lancarnya sirkulasi udara mampu  menekan

terjadinya tomat dari serangan penyakit (Wahyudi, 2012). Hujan lebat dan

mendung selain dapat menyebabkan terjadinya serangan penyakit juga

menyebabkan terjadinya dominasi fase pertumbuhan vegetatif. Sedangkan  pada

daerah kering, suhu yang tinggi dan kelembapan yang rendah dapat menyebabkan

terhambatnya pertumbuhan generatif. Suhu malam dapat mempengaruhi proses

pembentukan buah. Suhu 15-30◦C merangsang pembentukan buah berwarna

merah pada kulit buah, suhu di atas 30◦C menyebabkan pigmen warna kuning

pada kulit buah, sedangkan pada suhu di atas 40◦C tidak terbentuk pigmen pada

kulit buah (Ashari, 1995).

Tomat akan tumbuh dengan baik pada tanah yang memiliki porositas baik dimana

pori-pori tanah dalam kondisi yang sempurna dengan ciri-ciri tanah ringan dan

gembur, tidak lengket dan tidak mudah menggumpal. Dengan demikian
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komposisi tanah yang baik untuk tomat adalah tanah yang mengandung partikel

tanah liat rendah, mengandung pasir dan debu yang tinggi, serta mengandung

bahan organik tinggi (Wahyudi, 2012). Keasamaan tanah yang baik untuk

pertumbuhan tomat yaitu yang memiliki rentang PH antara 5-6,5. Mulsa dapat

digunakan sebagai  alternatif dalam meningkatkan kelembaban apabila ditanam

pada musim kemarau.  Tanaman tomat lebih bagus ditanam di dataran tinggi

(700-1500 m di atas permukaan laut). Pada dataran rendah yang biasanya bersuhu

tinggi, tingkat produksi rendah dan pigmen buah menjadi pucat (Ashari, 1995).

D. Benih

Benih adalah biji tanaman yang  digunakan untuk tujuan penanaman. Benih

merupakan suatu tanaman mini yang disimpan dalam keadaan istirahat (Sutopo,

2002) . Struktur benih terdiri dari embrio, endosperma, cadangan makanan, dan

kulit benih yang berfungsi sebagai pelindung. Beberapa jenis benih memiliki

struktur tambahan berupa gluma, braktea, spina dan rambut yang berperan untuk

membantu melindungi benih dari gangguan burung atau tikus (Justice dan Bass,

1994).

Benih yang baik untuk disimpan adalah benih yang memiliki tingkat kemasakan

yang tinggi ditandai dengan tingkat kekeringan yang maksimum, berukuran dan

berbentuk baik, tidak ada luka mekanis dan mikroorganisme, memiliki viabilitas

dan nilai vigor yang baik (Justice dan Bass, 1994).
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Salah satu permasalahan dalam budidaya tanaman yaitu terjadinya kemunduran

kualitas benih atau benih yang telah melewati masa simpan atau kadaluarsa (Putra

dkk., 2013). Semakin lama masa kadaluarsa suatu benih  maka semakin menurun

daya viabilitas dan vigornya sebagai akibat tingginya tingkat keabnormalan

fisiologis dan perubahan struktur benih (Putra dkk., 2013). Kemunduran benih

dapat dikaji secara biokimia dan fisiologi. Secara biokimia kemunduran benih

ditandai dengan adanya penurunan aktivitas enzim, penurunan cadangan

makanan, dan meningkatnya nilai konduktivitas. Sedangkan kemunduran benih

secara fisiologi ditandai dengan adanya penurunan viabilitas dan vigor benih yang

diikuti dengan terjadinya perubahan pada protoplasma antara lain pada inti sel,

mitokondria, plastid, ribosom dan lisosom (Tatipata dkk., 2004).

Penurunan cadangan makanan pada benih tomat disebabkan karena laju respirasi

yang meningkat selama penyimpanan sehingga jaringan benih mengalami

kelaparan. Bila cadangan makanan yang tersedia sedikit, maka pertumbuhan benih

dan viabiliatsnya akan lemah (Ashari, 1995). Benih yang viabilitasnya lemah

memiliki kandungan ATP yang rendah. ATP sendiri diperlukan untuk biosintesis

sel-sel baru. Berkurangnya ATP menyebabkan proses perkecambahan menurun

dan vigor rendah (Tatipata dkk., 2004). Menurut Justice dan Bass (2002),

kemunduran pada benih tomat menyebabkan kecepatan perkecambahan dan

pertumbuhannya menjadi lambat dan tidak merata.
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E. Perkecambahan

Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen

benih yang memiliki kemampuan tumbuh sehingga tumbuh menjadi tanaman

baru. Terdapat dua aktivitas selama proses perkecambahan berlangsung yaitu

aktivitas morfologi dan aktivitas kimiawi. Aktivitas morfologi ditandai dengan

munculnya organ-organ seperti akar, batang, dan daun.  Sedangkan aktivitas

kimiawi ditandai dengan adanya aktivitas perombakan cadangan makanan  seperti

karbohidrat, protein dan lemak  yang digunakan untuk aktivitas morfologi.

(Ashari, 1995).

Proses perkecambahan  dibagi ke dalam beberapa tahapan  yaitu imbibisi, sekresi

hormon dan enzim, hidrolisis cadangan  makanan terutama karbohidrat dan

protein  dari bentuk kompleks menjadi sederhana, dan penyebaran zat makanan

terlarut serta hormon ke seluruh tubuh tanaman termasuk titik tumbuh dan  proses

fotosintesis (Ashari, 1995).

Mekanisme perkecambahan diawali dengan terjadinya proses imbibisi yaitu

proses menyerapnya air oleh benih. Proses ini mampu mempengaruhi kerja

hormon untuk aktif. Serapan air oleh benih mengaktifkan hormon giberelin dan

mendorong perombakan  zat makanan dalam endosperm.  Perombakan zat

makanan berlangsung melalui proses glikolisis dan siklus krebs, menghasilkan

energi yang besar yang diperlukan untuk melangsungkan pertumbuhan. dan

perkembangan (Ashari, 1995).
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Perkecambahan sangat dipengaruhi oleh persediaan cadangan makanan dan

kandungan hormon yang terdapat dalam  biji. Faktor lain yang mempengaruhi

perkecambahan adalah temperatur, kelembapan, dan sinar matahari (Ashari,

1995).

F. Medan Magnet dan Pengaruhnya Terhadap Tanaman

Medan magnet adalah suatu area di sekitar benda magnet yang dipengaruhi oleh

gaya atau energi dari magnet tersebut (Giancoli, 2001). Lebih dari 2000 tahun

yang lalu ditemukan sebuah batuan yang dapat menarik potongan besi oleh

bangsa Yunani. Batuan inilah yang disebut sebagai magnet (Tipler, 2001). Asal

kata magnet diduga berasal dari kata magnesia yaitu  nama suatu daerah di Asia

kecil (Suryatin, 2008).

Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan (Tipler, 2001).

Jika dua batang magnet didekatkan, masing-masing kutub akan memberikan gaya

pada yang lainnya. Jika kedua kutub utara yang berasal dari magnet yang berbeda

didekatkan maka gaya yang dihasilkan adalah tolak menolak. Tetapi jika kutub

utara didekatkan pada kutub selatan, maka akan terjadi gaya tarik menarik

(Giancoli, 2001).

Gambar 3. Gaya Tarik Menarik pada Kedua Kutub Utara dan Selatan, dan Gaya
tolak menolak pada Kedua Kutub yang sama (Wulandari, 2012).
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Sumber medan magnet dapat diperoleh dari alam maupun secara buatan.

Medan magnet buatan dapat diciptakan menggunakan solenoida. Solenoida

merupakan lilitan kawat yang dibentuk secara spiral sehingga berbertuk silinder.

Ketika sebuah solenoida jika dialiri arus listrik maka akan menghasilkan medan

magnet. Arah medan magnet dapat ditentukan melalui kaidah tangan

kanan.

Gambar 4. Kaidah tangan kanan (Supiyanto, 2002)

Medan magnet yang terdapat di dalam solenoid merupakan penjumlahan

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

ditimbulkan. Arah medan magnet yang muncul tergantung pada arah arus yang

dialirkan (Kuncoro, 2007).

Menurut Kipler (2001) benda yang terdapat di alam digolongkan menjadi 3 jenis

berdasarkan sifat kemagnetannya, yaitu :

1. Feromagnetik yaitu benda yang memiliki sifat kemagnetan kuat. Akibatnya

apabila benda-benda tersebut berada di sekitar medan magnet maka benda-

benda tersebut akan bergerak ke arah medan magnet. Contoh benda

feromagnetik adalah benda-benda logam dari besi, nikel, kobalt, dan baja.

Feromagnetik memiliki sifat kemagnetan yang kuat.
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2. Paramagnetik yaitu benda yang memiliki sifat kemagnetan lemah. Akibatnya

apabila terdapat benda-benda di sekitar medan magnet maka benda-benda

tersebut akan bergerak ke arah medan magnet namun dengan kekuatan yang

lebih lemah dari benda-benda feromagnetik. Sebagai contoh yaitu aluminium

dan platina.

3. Diamagnetik yaitu benda yang tidak memiliki sifat kemagnetan. Sehingga

walaupun di sekitar benda terdapat medan magnet benda-benda diamagnetik

tidak akan bergerak mengikuti gaya atau arus medan magnet. Contoh dari

benda-benda diamagnetik adalah logam dari aluminium, perak, dan tembaga

serta benda-benda yang bukan logam, seperti plastik, kertas, dan daun .

(Giancoli, 2001).

Menurut Putra dkk. (2013), medan magnet mampu mempengaruhi proses

perkecambahan. Alexander dan Doijodje (1995) menyatakan bahwa perlakuan

magnet mampu meningkatkan vigor padi dan bawang yang viabilitasnya rendah.

Air yang dipapar medan magnet mampu menyebabkan lebih mudah diserap benih

pada saat imbibisi dan juga dapat meningkatkan suplai oksigen ke dalam benih

yang dibutuhkan untuk meningkatkan aktivitas enzim, perombakan cadangan

makanan dan respirasi pada benih. Putra dkk. (2013) menjelaskan bahwa medan

magnet statik diketahui mampu mempengaruhi aktivasi ion-ion dan polarisasi

dipol di dalam sel. Medan magnet diduga dapat merubah sifat fisik dan kimia air

sehingga mengalami perubahan sehingga menjadi lebih mudah menghidrasi sel

yang kemudian memicu aktifnya hormon dan enzim perkecambahan yang lebih

cepat (Morejon dkk., 2007).
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Pemaparan  0,3 mT pada benih tomat setelah  direndam selama 15 menit diketahui

dapat meningkatkan ukuran stomata pada tomat (Setyasih dkk., 2013). Paparan

medan magnet 0,1 mT mempengaruhi aktivitas enzim α-amilase pada kacang

merah dan kacang buncis hitam (Phaseolus vulgaris L.) (Rohma dkk., 2013).

Paparan medan magnet 0,2 mT pada tomat memberikan pengaruh positif

terhadap indeks mitosis dan diameter parenkim (Kusuma, 2013). Hasil penelitian

Winandari (2011) menunujukkan bahwa kuat medan magnet sebesar 0,2 mT

dengan lama pemaparan 7 menit 48 detik dapat meningkatkan produktivitas

tomat. Kuat medan juga mampu meningkatkan kecepatan pembentukan bunga,

jumlah bunga, diameter polen, berat buah, diameter buah, kandungan vitamin C

(Listiana, 2016), jumlah buah per tanaman, dan jumlah biji perbuah  (Pertiwi,

2011).
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 sampai Januari 2018 di 

Laboratorium Botani, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, dan Laboratorium Lapang Terpadu, Fakultas Pertanian, 

Universitas Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

1. Alat 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat untuk pemaparan 

medan magnet, alat untuk perkecambahan, penyemaian, penanaman dan 

pemeliharaan , serta alat untuk analisis data.  

a. Alat untuk pemaparan medan magnet adalah : selenoida. 

b. Alat untuk perkecambahan, penyemaian, penanaman dan pemeliharaan  

adalah: cawan petri, pinset, inkubator kayu,  labu semprot, penggaris, 

plastik semai, polybag ukuran 10 kg, bambu (ajir), tali rafia, selang air, 

plastik 1kg, neraca analitik, jangka sorong, pipet volume, corong, gelas 

ukur 100 ml, beaker glass 2000 ml dan 50 ml, kertas saring, blender, botol 

gelap, neraca digital dan kamera. 
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c. Alat untuk menganalisis data : Penggaris, jangka sorong, timbangan kue, 

saringan teh, beaker glass, sendok, botol hitam, dan kamera.  

 

2. Bahan  

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih tomat buah kultivar 

servo yang didapatkan dari Desa Gisting, Kabupaten Tanggamus dengan masa 

kadaluarsa tahun 2016 dan 2018, aquades, air, tanah dan humus dengan 

perbandingan 3:1, dolomit serta pupuk NPK. 

 

C. Rancangan Penelitian dan Analisis Data 

 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari dua 

faktor. Faktor pertama yaitu umur benih yang digunakan yaitu benih baru (Sn), 

dan benih lama (So). Faktor kedua yaitu perlakuan lama pemaparan medan 

magnet yang terdiri dari 4 perlakuan: 7 menit 48 detik (M7), 11 menit 44 detik 

(M11), 15 menit 36 detik (M15), dan tanpa pemaparan medan magnet (M0) sebagai 

kontrol. Dalam setiap perlakuan dilakukan 5 kali pengulangan.  
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D. Bagan AlirPenelitian  

 

Berikut merupakan gambaran singkat pelaksanaan penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Bagan Alir Penelitian 

 

Benih tomat lama dan baru 

Perendaman benih tomat selama 15 

menit 

Perlakuan tanpa paparan medan magnet dan dengan paparan medan 

magnet 0,2 mT pada masing-masing benih tomat lama dan benih baru 

dengan lama pemaparan 7 menit 48 detik, 11 menit 44 detik dan 15 

menit 36 detik 

 
Penyemaian benih pada bubung 

Penanaman tomat ke lahan pertanian 

Pengambilan data 

 Kandungan Karbohidrat 

 Kandungan Klorofil 

 Kecepatan pembentukan 

bunga  

 Jumlah bunga  

 Kecepatan pembentukan 

buah 

 Jumlah buah 

 Berat buah/tanaman 

 Diameter buah 

 Jumlah biji/buah 

 

Analisis Data 
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E. Pelaksanaan Penelitian 

 

Berdasarkan bagan alir penelitian, penelitian dibagi ke dalam 4 

tahap yaitu tahap persiapan; tahap perlakuan; tahap perkecambahan, 

penyemaian, penanaman serta pemeliharaan; dan tahap pengambilan data 

(Listiana, 2016).  

 

1. Tahap Persiapan 

a. Perendaman benih tomat 

Benih direndam dengan aquadest selama 15 menit dalam cawan petri 

sebelum dipapar medan magnet (Agustrina dkk., 2016). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Perendaman benih dengan air selama 15 menit (Dokumentasi 

Pribadi) 

 

2. Tahap Perlakuan 

 

a. Pemaparan medan magnet 

 

Benih yang telah direndam aquades selama 15 menit kemudian dipapar 

medan magnet 0,2 mT dengan lama paparan yang berbeda yaitu kontrol 

(M0) (tanpa perendaman medan magnet), M7 (7 menit 48 detik), M11 (11 

menit 44 detik), dan M15 (15 menit 36 detik) (Agustrina dkk., 2016). 



 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pemaparan medan magnet 0,2 mT pada benih selama 7 menit 48 detik, 

11 enit 44 detik, dan 15 menit 36 detik (Dokumentasi Pribadi) 

 

3. Tahap Perkecambahan, Penyemaian, Penanaman dan Pemeliharaan 

 

a. Perkecambahan benih 

 

Benih yang telah dipapar medan magnet disusun dalam cawan petri yang telah 

diberi label sesuai dengan perlakuan kemudian benih didiamkan selama 2 hari 

(Listiana, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Proses perkecambahan benih (Dokumentasi Pribadi) 
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b. Penyemaian  

 

Penyemaian dilakukan saat kecambah telah berumur 2 hari dan radikula 

telah tumbuh sekitar 0,5 cm. Kecambah disemai di dalam bubung dengan 

kedalaman 0,2-0,5 cm (Listiana, 2016). Media semai yang digunakan adalah 

tanah dan humus dengan perbandingan 3:1 (3 untuk tanah dan 1 untuk 

humus) yang dimasukkan ke dalam plastik kecil berukuran 4x6 cm. 

Semaian kemudian diletakkan dalam keranjang kemudian disimpan di green 

house Laboratorium Lapang Terpadu, Fakultas Pertanian. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.  Penyemaian kecambah dalam bubung semai (Dokumentasi 

Pribadi) 

 

 

c. Pemindahan Tanaman ke dalam Polibag 

 

 Bibit tomat pada bubungan yang telah berumur 10 hari dipindahkan ke 

dalam polybag. Berdasarkan Djafar dkk. (2014) adapun campuran media 

tanam yang digunakan yaitu berisi media tanah dan humus dengan 

perbandingan 3:1. Media tanah ditambahkan dolomit dengan komposisi 1,6 
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gram dalam setiap polybag, kemudian polybag disusun secara acak pada 

tempat yang telah disediakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Tata letak tanaman pada polybag 

 

 

Keterangan :  

Sn : Benih yang memiliki masa kadaluarsa 2018 (Benih baru) 

So : Benih yang memiliki masa kadaluarsa 2016 (Benih lama) 

M0 : Benih yang tidak diinduksi medan magnet (kontrol) 

M7  : Benih yang diinduksi medan magnet 0,2 mT selama 7’48” 

M11 :Benih yang diinduksi medan magnet 0,2 mT selama 11’42” 

M15 : Benih yang diinduksi medan magnet 0,2 mT selama 15’36” 
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Gambar 11. Bibit tomat berumur 12 hari setelah semai yang telah siap 

dipindahkan ke polybag (Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Bibit tomat berumur 12 hari setelah semai yang telah 

dipindahkan ke polibag (Dokumentasi Pribadi) 

 

d. Pemeliharaan tanaman 

 

Pemeliharaan tanaman dilakukan dari awal benih ditanam hingga panen 

berakhir. Pemeliharaan tanaman meliputi: 
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1) Penyiraman  

Penyiraman dilakukan setiap hari pada sore hari, dan tidak dilakukan 

penyiraman jika hari hujan. 

 

2) Pemupukan 

Tanaman diberi pupuk NPK pada saat tanaman berumur 10 hari 

setelah tanam dengan dosis 3 gr, 20 hari setelah tanam dengan dosis 5 

gr, 30 hari dan 40 hari setelah tanam dengan dosis 6gr pada setiap unit 

perlakuan (Listiana, 2016).  

 

3) Penyiangan 

Penyiangan dilakukan saat terdapat gulma yang tumbuh disekitar 

tanaman tomat. Penyiangan dilakukan saat gulma sudah terlihat 

tumbuh. 

 

4) Pemasangan ajir 

Pemasangan ajir dilakukan saat tinggi tanaman antara 1- 1,75 m. 

Pemasangan ajir dilakukan dengan mengikatkan pangkal tanaman, 

tengah tanaman dan ujung tanaman pada ajir menggunakan tali rapia 

dengan ikatan angka 8 sehingga menghindari adanya gesean pada 

batang dan ajir. Pemasangan ajir bertujuan agar tanaman tetap kokoh 

(Supriati dan Siregar, 2009). 

 

5) Panen 

Panen dilakukan pada saat tanaman berusia 63 hari setelah tanam. 

Panen dilakukan ketika buah tomat belum terlalu masak yaitu pada 
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saat buah tomat berwarna merah atau merah jambu pada seluruh 

permukaan kulit buah, tetapi keadaan buah belum lunak (Supriati dan 

Siregar, 2009). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Tanaman tomat yang siap dipanen (Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Buah  tomat yang dipetik ketika panen (Dokumentasi Pribadi) 

SoM0 SoM7 SoM11 SoM15 

SnM0 SnM7 SnM11 SnM15 
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4. Tahap Pengambilan Data 

 

1. Kecepatan pembentukan bunga 

Kecepatan pembentukan bunga diamati saat tanaman berumur 13 hari 

setelah tanam, ketika kuncup bunga muncul pada masing-masing tanaman 

pada setiap perlakuan (Listiana, 2016). 

 

2. Jumlah Bunga  

Jumlah bunga dihitung saat tanaman berumur 13 hari setelah tanam ketika 

tanaman memasuki fase generatif hingga panen berakhir.Bunga dihitung  

baik yang  masih kuncup maupun yang mekar (Listiana, 2016). Proses 

penghitungan dilakukan setiap 3 hari, lalu data tersebut dipilih berdsarkan 

jumlah bunga maksimal selama pertumbuhan  . 

 

3. Kecepatan pembentukan buah 

Kecepatan pembentukan buah diamati saat tanaman berumur 24 hari 

setelah tanam. Kecepatan pembentukan buah diamati ketika buah muncul 

pada masing-masing tanaman pada setiap perlakuan. (Listiana, 2016). 

 

4. Jumlah buah 

Buah tomat dipanen saat tanaman berusia 63 hari setelah tanam dengan 

cara memetik satu persatu dengan memutar tangkai buah searah jarum jam 

dengan hati-hati sampai tangkai buah terputus (Supriati dan Siregar, 2009). 

Jumlah buah dihitung dari rata-rata jumlah buah yang dihasilkan pada 

setiap tanaman. 
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5. Berat buah/ tanaman 

Seluruh buah hasil panen per tanaman dari masing-masing tanaman 

ditimbang menggunakan neraca analitik (Listiana, 2016). 

 

6. Diameter Buah 

Sepuluh buah terbesar dari setiap unit perlakuan diukur diameternya 

menggunakan jangka sorong pada bidang horizontal buah bagian tengah 

(terbesar) (Listiana, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15.  Buah tomat yang akan dilakukan pengukuran diameter (a) 

Pengukuran diameter buah menggunakan jangka sorong (b) 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

 

7. Jumlah biji/buah 

Lima buah tomat termatang dari setiap unit perlakuam dipecah untuk 

diambil bijinya lalu dihitung jumlah rata-rata setiap pengulangan (Pertiwi, 

2011). 

 

8. Analisis Kandungan Klorofil  

Analisis kandungan klorofil menggunakan metode Harbourne (1987). 

Daun tanaman tomat yang telah terbuka sempurna, berada pada daun 

keempat dari daun paling atas. Daun diambil sebanyak 0,1 gram pada 
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setiap unit perlakuan dihaluskan dan dilarutkan dalam 10 ml aseton 80% 

lalu disaring dengan kertas Whatmann No.1. Kandungan klorofil diukur 

menggunakan spektrofotometri pada λ= 663 nm.  

 

Perhitungan kandungan klorofil dilakukan dengan rumus : 

Klorofil total = (17,3 x λ663) + (7,18 x λ663) 

Keterangan : 

λ663= nilai absorbansi pada panjang gelombang 663  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Pengukuran kandungan klorofil (Dokumentasi Pribadi) 

 

 

9. Analisis Kandungan Karbohidrat 

Daun tanaman tomat sebanyak 0,1 gram pada setiap unit perlakuan 

dihaluskan dan dilarutkan dalam 10 ml aquadest lalu disaring dengan 

kertas Whatmann No.1. Satu ml sampel ditambahkan 2 ml aquadest, 2 ml 

H2SO4  pekat dan 1 ml larutan Fenol 5% kemudian dikocok dan didiamkan 

beberapa menit. Kandungan karbohidrat sampel diukur menggunakan 

spektrofotometer pada λ= 490 nm (Apriantono dkk., 1989). 
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Gambar 17. Pengukuran kandungan karbohidrat (Dokumentasi Pribadi) 

 

 

F. Analisis Data 

 

Data yang diperoleh berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif 

disajikan dalam bentuk deskriptif komparatif dan didukung dengan foto. Data 

kuantitatif dianalisis dengan menggunakan Analisis Ragam (Analysis of Variance) 

atau Anova serta diuji lanjut dengan Tukey’s pada taraf nyata α=5% jika terdapat 

beda nyata antar perlakuan. 
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V.SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini meliputi .

a). Paparan medan magnet 0,2 mT dengan lama pemaparan yang berbeda

menyebabkan pertumbuhan generatif tanaman tomat dari benih lama

relatif sama dengan pertumbuhan generatif tanaman tomat dari benih baru.

b). Tanaman yang berasal dari benih baru memberikan hasil yang paling baik

pada parameter klorofil total, karbohidrat pada fase pertumbuhan generatif,

kecepatan berbunga, jumlah bunga, kecepatan berbuah, jumlah buah,

diameter buah dan berat buah. Sedangkan tanaman yang berasal dari benih

lama memberikan hasil paling baik pada parameter karbohidrat pada fase

akhir pertumbuhan vegetatif dan jumlah biji.

a). Perlakuan paparan medan magnet 0,2 mT dengan lama pemaparan yang

berbeda berpengaruh nyata terhadap kandungan karbohidrat pada akhir

fase pertumbuhan vegetatif dan berat buah.

b). Paparan medan magnet selama 7 menit 48 detik memberikan hasil yang

paling baik pada parameter jumlah biji, 11 menit 44 detik pada jumlah

buah, 15 menit 36 detik pada kandungan karbohidrat dan kecepatan

1.

2.
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berbuah, dan tanpa pemaparan medan magnet pada kandungan klorofil,

kecepatan berbunga, diameter buah, berat buah, jumlah biji, dan jumlah

bunga.

1. Perlu dilakukan penelitian yang sama dengan menggunakan perbedaan

umur benih yang lebih lama.

2. Perlu dilakukan pengukuran kandungan karbohidrat pada tanaman

sebelum tanaman berbunga, saat berbunga dan sebelum berbuah serta

saat setelah berbuah.

B. Saran
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