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ABSTRAK

EFEK PEMAPARAN MEDAN MAGNET 0,2 mT
PADA BENIH CABAI MERAH (Capsicum annuum L.) YANG DIINFEKSI

Fusarium oxysporum f.sp. capsici TERHADAP KANDUNGAN
KARBOHIDRAT, VITAMIN C DAN PEROKSIDASE

Oleh

IRMA ARYANI

Fusarium oxysporum f.sp.capsici penyebab penyakit layu Fusarium merupakan
salah satu kendala budidaya cabai (Capsicum annuum L.) dan pengendaliannya
menggunakan pestisida belum menunjukkan hasil yang efektif. Oleh karena itu
harus dicari upaya lain untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya
dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa hasil penelitian sebelumnya
menunjukkan bahwa medan magnet mampu meningkatkan proses metabolisme
pada tanaman sehingga kualitas pertumbuhan tanaman meningkat. Dalam
penelitian ini pengaruh pemaparan medan magnet 0,2 mTpadabenihcabai (C.
annuum L.) yang diinfeksi Fusarium oxysporum f.sp. capsici dikaji terhadapkan
dungan karbohidrat, vitamin C dan peroksidase. Penelitian disusun secara
faktorial menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 2 faktor.
Faktor pertama, adalah pemaparan medan magnet 0,2 mT terdiri dari 4 taraf
perlakuan: 0 menit (kontrol), 7’48” (M7), 11’ 44” (M11), 15’ 36”(M15).  Faktor
kedua, infeksi Fusarium sp. terdiri dari tanpa infeksi Fusarium (F0) dan diinfeksi
Fusarium selama 60 menit (F60). Data dianalisis ragam dan dilanjutkan dengan uji
perbedaan antar perlakuan dengan Uji Tukey’spada  taraf nyata 5%. Hasil analisis
data menunjukkan bahwa perlakuan medan magnet 0,2 mT mampu meningkatkan
semua parameter yang diuji pada tanaman cabai yang benihnya diinfeksi
Fusarium oxysporum f.sp. capsici. Lama pemaparan medan magnet selama 7
menit 48 detik mampu meningkatkan kandungan karbohidrat, vitamin C,
danperoksidase.

Kata kunci: Cabai Merah, Medan Magnet, Fusarium oxysporum f.sp.capsici,
Karbohidrat, Vitamin C, Peroksidase
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bumi secara alami memancarkan energi elektromagnetik dengan frekuensi

rendah (extremly low frequency magnetic fields). Energi elektromagnetik

tersebut berasal dari medan geomagnetik dan potensial listrik atmosfir bumi

atau dari radiasi sinar kosmik.  Dengan demikian, semua makhluk hidup di

bumi telah mendapat paparan elektromagnetik alami dari awal kehidupannya

dan mereka melakukan adaptasi terhadap paparan elektromagnet tersebut

(Racuciu, 2011).

Berdasarkan sifat kemagnetannya, setiap materi baik unsur maupun senyawa

dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu paramagnetik, diamagnetik dan

feromagnetik. Jika diberi perlakuan medan magnet, materi yang bersifat

diamagnetik akan memiliki arah momen dwi kutub yang berlawanan

terhadap medan magnet. Sedangkan materi yang bersifat paramagnetik dan

feromagnetik arah momen dwi kutubnya akan searah dengan medan magnet

yang diberikan. Materi yang tergolong diamagnetik adalah H2. Sedangkan

materi yang tergolong paramagnetik antara lain: Al, O2, N2, CO2, H2O, dan

yang termasuk materi feromagnetik adalah: Fe, Co, Ni, dan Zn (Soedojo,

2000).
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Magnet dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan

tanaman namun mekanisme pengaruh medan magnet terhadap pertumbuhan

belum bisa dijelaskan dengan baik (Saragih dkk., 2010). Pengaruh positif

medan magnet terhadap perkecambahan telah banyak dibuktikan pada

berbagai tanaman diantaranya pada Lycopersium esculentum Mill. (Listiana,

2016), Phoenix dactylifera (Fauzia, 2015), Phaseolus radiates dan Glycine

max L. Meriil (Zahara, 2014).

Menurut Aladjadjiyan (2002), di dalam sel tanaman terdapat banyak

partikel yang bermuatan listrik dan memiliki massa. Partikel-pertikel

tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Interaksi antara medan elektro

magnetik luar dengan partikel-partikel tersebut menyebabkan terserapnya

energi medan elektromagnetik ke dalam  sel.  Energi hasil interaksi tersebut

selanjutnya diubah ke dalam bentuk senyawa kimia yang dapat membantu

mempercepat proses perkecambahan dan pertumbuhan pada tanaman.

Radhakrisna dan Kumari  (2013) membuktikan bahwa paparan medan

magnet pada biji kedelai (Glycine max L.) meningkatkan aktivitas enzim

peroksidase. Enzim peroksidase berperan dalam sistem ketahanan

tanaman terhadap serangan pathogen. Listiana (2016) menunjukkan bahwa

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

mampu meningkatkan kandungan vitamin C buah tomat (Lycopersium

esculentum Mill.).
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Tanaman cabai (Capsicum annuum L.) merupakan salah satu komoditas

unggulan di antara 18 jenis sayuran komersial yang dibudidayakan di

Indonesia. Cabai dikenal sebagai penyedap dan menu pelengkap masakan.

Walaupun harga cabai selalu mengalami fluktuasi harga yang tajam, namun

minat petani untuk membudidayakan tetap tinggi (Harpenas, 2010).

Salah satu kendala dalam produksi budidaya cabai adalah penyakit layu

yang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum f.sp. capsici. Menurut

Rostini (2011) penyakit ini dapat menyebabkan kerugian dan gagal panen

hingga 50%. Upaya pengendalian hama dan penyakit tanaman cabai masih

dilakukan dengan menggunakan pestisida. Pengendalian layu Fusarium

menggunakan bahan kimia di lapangan ternyata bukan merupakan cara yang

baik, karena racun yang terkandung dalam senyawa tersebut dapat meracuni

manusia, dan organisme lainnya serta merusak lingkungan. Aplikasi

pestisida sintetik yang tidak tepat dapat menyebabkan patogen menjadi

resisten terhadap pestisida sintetik tersebut (Haggag dan Muhamed, 2007).

Oleh karena itu permasalahan Fusarium harus diatasi dengan trobosan atau

penelitian yang lebih memadai, misalnya dalam kesempatan ini akan diuji

masalah layu Fusarium menggunakan medan magnet.

Pada penelitian yang dilakukan Listiana (2016) menunjukkan bahwa

paparan medan magnet 0,2 mT pada benih tomat yang diinfeksi Fusarium

dapat menghambat patogenitas Fusarium oxysporum pada fase generatif

sejak pembentukan bunga sampai produksi tomat.
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Menurut Cakmak et al. (2010) medan magnet dapat mempengaruhi

metabolisme tanaman. Perlakuan medan magnet juga dapat meningkatkan

(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.

Meskipun penelitian tentang pengaruh energi medan magnet terhadap

berbagai spesies telah banyak dilakukan, namun respon organisme terhadap

medan magnet berbedabeda bergantung kepada jenis dan umur organisme

(Goodman et al., 1995). Berdasarkan ulasan di atas maka diajukan penelitian

mengenai efek pemaparan medan magnet 0,2 mT pada benih cabai

(Capsicum annuum L.) yang diinfeksi Fusarium oxysporum f.sp. capsici.

terhadap kandungan karbohidrat, vitamin C, dan peroksidase.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. pengaruh pemaparan medan magnet 0,2 mT pada benih cabai

(Capsicum annuum L.) yang diinfeksi Fusarium oxysporum f.sp capsici

terhadap kandungan karbohidrat, vitamin C, dan peroksidase

2. lama pemaparan medan magnet yang optimum meningkatkan

kandungan karbohidrat, vitamin C, dan enzim peroksidase tanaman

cabai merah (Capsicum annnuum L.).
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C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah diperolehnya pengetahuan tentang prospek

pemanfaatan medan magnet untuk meningkatkan kandungan karbohidrat,

vitamin C, dan enzim peroksidase tanaman cabai (Capsicum annuum L.).

Manfaat lainnya adalah diperoleh cara untuk menghasilkan bibit tanaman

cabai yang berkualitas dan tahan terhadap serangan penyakit layu Fusarium.

Selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan konstribusi ilmiah dalam

bidang budidaya tanaman cabai bagi masyarakat untuk mendapatkan produk

panen yang lebih baik.

D. Kerangka Pemikiran

Sebagai komoditas penting cabai (Capsicum annuum L.) banyak di

manfaatkan sebagai penyedap dan menu pelengkap masakan. Namun

dalam pembudidayaannya masih banyak menemui masalah, salah satunya

penyakit layu Fusarium, yang dapat menyerang tanaman sejak fase

pembibitan hingga menyebabkan kematian tanaman dan gagal panen. Oleh

karena itu permasalahan Fusarium harus diatasi dengan trobosan atau

penelitian yang lebih memadai, misalnya dalam kesempatan ini maka akan

diuji masalah layu Fusarium menggunakan medan magnet. Penelitian

sebelumnya menunjukkan bahwa paparan medan magnet 0,2 mT pada benih

tomat yang diinfeksi Fusarium dapat menghambat patogenitas Fusarium

oxysporum pada fase generatif sejak pembentukan bunga sampai produksi

tomat.
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Medan magnet dapat meningkatkan muatan negatif sel tumbuhan,

sehingga menginduksi akar lebih mudah menyerap ion bermuatan

positif, seperti K, P, N, Ca, dan Mg. Ion – ion tersebut berperan dalam

sintesis protein, pembentuk struktur sel, aktivator enzim, dan penyusun

klorofil sehingga tumbuhan memiliki pertumbuhan lebih tinggi. Medan

magnet diketahui dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas

pertumbuhan tanaman. Berbagai hasil menunjukkan bahwa medan

magnet dapat meningkatkan aktivitas enzim peroksidase. Pemaparan

medan magnet dapat meningkatkan aktivitas enzim yang sangat penting

dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman salah satunya adalah

enzim peroksidase yaitu yang berperan dalam daya tahan tanaman

terhadap serangan patogen.

Perlakuan pemaparan medan magnet pada penelitian sebelumnya

menunjukkan bahwa pemaparan medan magnet 0,2 mT selama 7 menit

48 detik meghasilkan kandungan vitamin C pada buah tomat

(Lycopersium esculentum ) yang secara nyata lebih tinggi yaitu 4,43.

Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian mengenai efek pemaparan

medan magnet 0,2 mT pada benih cabai (C. annuum) yang  diinfeksi

Fusarium f.sp. capsici terhadap kandungan karbohidrat, vitamin C, dan

peroksidase.
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E. Hipotesis

1. Pemaparan medan magnet 0,2 mT mampu mempengaruhi kandungan

karbohidrat, vitamin C dan Peroksidase tanaman cabai merah (Capsicum

annuum L.) yang diinfeksi Fusarium oxysporum f.sp. capsici.

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

tanaman cabai yang diinfeksi Fusarium oxysporum f.sp capsici

meningkatkan kandungan karbohidrat, vitamin C dan peroksidase.



II.    TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanaman Cabai (Capsicum annuum L.)

Tanaman cabai (Capsicum annuum L.) termasuk tanaman hortikultura

tahunan yang berbentuk perdu, memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi,

dan bernilai ekonomi tinggi. Cabai merah mengandung berbagai macam

senyawa yang berguna bagi kesehatan manusia. Vitamin yang terkandung

dalam cabai adalah vitamin A dan vitamin C. Cabai juga mengandung

minyak atsiri yang rasanya pedas dan memberikan kehangatan bila

digunakan sebagai bumbu dapur sehingga dapat merangsang selera makan

(Prayudi, 2010).

Sun et al. (2000) mengatakan cabai merah mengandung anti oksidan yang

berfungsi untuk menjaga tubuh dari radikal bebas. Radikal bebas adalah

suatu keadaan dimana suatu molekul kehilangan atau kekurangan elektron,

sehingga elektron tersebut menjadi tidak stabil dan selalu berusaha

mengambil elektron dari sel-sel tubuh kita yang lainnya.

Menurut Cronquist (1981) klasifikasi tanaman cabai merah adalah sebagai

berikut :
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Kerajaan        : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas             : Magnoliopsida

Bangsa           : Solanales

Suku              : Solanaceae

Marga            : Capsicum

Jenis              : Capsicum annuum L.

1. Morfologi Tanaman Cabai

Tanaman cabai merupakan tanaman perdu yang tingginya mencapai 1,5

– 2 m dan lebar tajuk tanaman dapat mencapai 1,2 m.  Daun cabai pada

umumnya berwarna hijau cerah pada saat masih muda dan akan berubah

menjadi hijau gelap bila sudah tua. Daun cabai ditopang oleh tangkai

daun yang mempunyai tulang menyirip. Bentuk daun umumnya bulat

telur, lonjong dan oval dengan ujung runcing (Prabowo, 2011).

Bunga cabai berbentuk terompet atau campanulate, sama dengan bentuk

bunga keluarga Solonaceae lainnya. Bunga cabai merupakan bunga

sempurna dan berwarna putih bersih, bentuk buahnya berbeda- beda

menurut jenis dan varietasnya (Tindall, 1983).

Bentuk buah cabai bulat sampai bulat panjang, buah mempunyai 2-3

ruang yang berbiji banyak. Buah yang telah tua atau matang umumnya

berwarna kuning sampai merah dengan aroma yang berbeda sesuai

dengan varietasnya. Biji cabai berukuran kecil, berbentuk bulat pipih

seperti ginjal dan berwarna kuning kecoklatan (Sunaryono,2003).
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Gambar 1. Tanaman Cabai (Dokumentasi Pribadi)

2. Fase Pertumbuhan

Secara fisiologis pertumbuhan tanaman cabai merah menurut

Nawangsih dkk. (1999) dibagi menjadi kedalam empat fase. Ke-empat

fase tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fase Embrionis (Lembaga)

Fase embrionis terjadi sejak penyerbukan bakal buah oleh benang

sari sehingga menghasilkan zigot yang seterusnya berkembang

menjadi embrio didalam biji.

2. Fase Juvenil

Fase juvenil dimulai sejak pertama kali mulai terbentuk organ-organ

tanaman seperti daun, batang, dan akar. Fase juvenil berakhir pada

waktu tanaman berbunga untuk pertama kali. Tanaman cabai yang

berada dalam fase pertumbuhan juvenil aktif menumbuhkan tunas-

tunas baru. Pada fase ini tanaman tumbuh dan berkembang lebih

cepat dan sangat subur.
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3. Fase Generatif

Fase generatif dimulai saat tanaman mulai menumbuhkan bunga dan

berakhir ketika tanaman sudah tidak mampu lagi membentuk buah

secara normal.

4. Fase Penuaan

Batasan fase penuaan sulit dipastikan secara tepat karena sampai

batas waktu tertentu setelah masa panen tanaman masih mampu

menghasilkan bunga yang dapat berkembang menjadi buah.

Namun demikian, fase penuaan dapat ditandai saat tanaman cabai

menghasilkan buah yang ukurannya di bawah normal. Fase

penuaan berakhir pada saat tanaman mulai kering dan kemudian

mati.

3. Kendala dalam Budidaya Cabai

Cabai (Capsicum annuum L.) dikenal sebagai penyedap dan menu

pelengkap  masakan Kebutuhan akan cabai semakin meningkat sejalan

dengan semakin beragamnya jenis dan menu masakan yang

menggunakan cabai. Pada dasawarsa terakhir cabai menjadi tanaman

komoditas unggulan di antara 18 jenis sayuran komersial yang

dibudidayakan di Indonesia. Walaupun  harga cabai selalu berfluktuasi

tajam, namun  minat petani untuk membudidayakannya tetap tinggi

(Haryadi, 1982).

Budidaya tanaman cabai masih menghadapi berbagai kendala. Salah

satunya adalah serangan penyakit layu yang disebabkan oleh jamur
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Fusarium oxysporum f.sp. capsici. Kerugian akibat penyakit ini terus

meningkat sehingga menyebabkan kerugian bagi petani tanaman cabai.

Menurut Rostini (2011) penyakit layu Fusarium dapat menyebabkan

kerugian dan gagal panen hingga 50%.

Saat ini upaya pengendalian terhadap hama dan penyakit tanaman cabai

umumnya masih menggunaan pupuk pestisida. Kenyataan di lapangan

menunjukkan bahwa upaya pengendalian menggunakan bahan kimia

bukan merupakan alternatif  yang baik. Sifat racun yang terkandung

dalam pestisida dapat meracuni manusia, ternak peliharaan, serangga

penyerbuk, musuh alami tanaman yang bukan targetnya sehingga

akibatnya merusak lingkungan. Aplikasi pestisida sintetik yang tidak

bijaksana justru dapat memicu timbulnya patogen yang resisten terhadap

pestisida sintetik yang digunakan tersebut (Haggag dan Muhamed,

2007).

B. Fusarium osysporum f.sp. capsici.

Jamur Fusarium adalah salah satu genus jamur yang sangat penting secara

ekonomi dan merupakan spesies patogenik yang menyebabkan penyakit

layu pada berbagai tanaman. Banyak spesies Fusarium yang berada dalam

tanah, bertahan sebagai hifa pada sisa tanaman, dan bahan organik lain

(Saragih dan Silalahi, 2006). Klasifikasi fusarium menurut Semangun

(2001) adalah:
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Kerajaan : Fungi

Filum : Ascomycota

Kelas : Sordariomycetes

Bangsa : Hypocreales

Suku : Netriaceae

Marga : Fusarium

Jenis : Fusarium sp.

Cendawan Fusarium sp dapat tumbuh dengan baik pada bermacam- macam

media agar yang mengandung ekstrak sayuran. Miselium tidak berwarna,

namun seiring dengan bertambah umur miselium warnanya semakin krem,

dan akhirnya koloni tampak mempunyai benang. Pada miselium yang lebih

tua terbentuk hifa yang berdinding tebal. Jamur membentuk banyak

mikrokonidium bersel satu, tidak berwarna, lonjong atau bulat telur, 6-15

x 2,5-4 µm, makrokonidium lebih jarang, berbentuk kumparan, tidak

berwarna, kebanyakan bersekat dua atau tiga, berukuran 25-33 x 3,5-5,5 µm

(Semangun, 2001).

Koloni Fusarium tumbuh dengan cepat dan dapat mencapai diameter 4,5 -

6,5 cm dalam waktu empat hari pada suhu 25° C. Miselium permukaan

Fusarium jarang sampai berlimpah umumnya berwarna putih, krem muda,

atau ungu, lebih kuat pada permukaan agar stroma. Beberapa isolate

mempunyai ciri bau aroma seperti bunga bungur, ada pula yang

menghasilkan sporodokium dengan lendir oranye dari makrokonidiumnya

(Soesanto, 2002).
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C. Medan Magnet

Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang memiliki gaya tarik

atau gaya tolak magnet. Medan magnet utama bersumber dari dalam bumi

sehingga bumi dianggap sebagai magnet yang sangat besar, lengkap dengan

kutub utara dan kutub selatan (Soedojo, 2000). Magnet terdiri dari dua

kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan (Haliday dan Resnick, 1986).

Bila serbuk besi ditaburkan di dekat kutub magnet, maka serbuk besi akan

membentuk pola yang menunjukan arah medan magnet. Pola arah medan

magnet tersebut disebut garis gaya magnet yang menunjukan adanya gaya

magnet. Arah gerakan garis-garis medan magnet selalu dari kutub utara ke

kutub selatan (Haliday dan Resnick, 1986). Semakin jauh garis gaya magnet

dari sumber magnet maka semakin kecil pengaruh gaya tarik medan

magnetnya (Supiyanto, 2012).

Gaya tarik menarik atau saling tolak pada medan magnet menyerupai gaya

Coloumb atau listrik statis, yang membedakan adalah sumbernya. Pada

medan magnet kutub utara dan kutub selatan selalu berpasangan dan tidak

terpisah satu sama lain meskipun medan magnet dipotong hingga ukuran

kecil tetap akan muncul kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan pada

medan listrik muatan negatif dan positifnya dapat dipisahkan (Ishaq, 2007).

Berdasarkan sifat kemagnetannya, setiap materi baik unsur maupun senyawa

dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu paramagnetik, diamagnetik dan

feromagnetik. Jika diberi perlakuan medan magnet, materi yang bersifat

diamagnetik akan memiliki arah momen dwi kutub yang berlawanan
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terhadap medan magnet. Sedangkan materi yang bersifat paramagnetik dan

feromagnetik arah momen dwi kutubnya akan searah dengan medan magnet

yang diberikan. Materi yang tergolong diamagnetik adalah H2. Sedangkan

materi yang tergolong paramagnetik antara lain Al, O2, N2, CO2, H2O. Dan

yang termasuk materi feromagnetik adalah Fe, Co, Ni, dan Zn (Soedojo,

2000).

Medan magnet dapat meningkatkan muatan negatif sel tumbuhan,

sehingga menginduksi akar lebih mudah menyerap ion bermuatan positif,

seperti K, P, N, Ca, dan Mg. Ion – ion tersebut berperan dalam sintesis

protein, pembentuk struktur sel, aktivator enzim, dan penyusun klorofil

sehingga tumbuhan memiliki pertumbuhan lebih tinggi (Bilalis et al.,

2013).

D. Medan Magnet dan Prospek Manfaatnya Untuk Tanaman

Semua  mahluk hidup yang ada di bumi secara alami dipengaruhi dan

melakukan adaptasi terhadap keberadaan medan  magnet di alam

(Racuciu, 2011).  Magnet dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan

kualitas pertumbuhan tanaman namun mekanisme pengaruh medan

magnet terhadap pertumbuhan belum bisa dijelaskan dengan baik

(Saragih dkk., 2010).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Listiana (2016) membuktikan

bahwa pemaparan medan magnet 0,2 mT berpengaruh nyata terhadap

kecepatan pembentukan bunga, jumlah bunga, diameter polen, berat buah,
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diameter buah, kandungan vitamin C dan dapat mempertahankan daya

produksi tomat. Lama pemaparan yang optimum dalam mempertahankan

perkembangan tanaman tomat 7 menit 48 detik. Hasil penelitian Nastiti

(2017) juga menunjukkan bahwa perlakuan medan magnet 0,2 mT

meningkatkan vigor tanaman tomat yang meliputi peningkatan persentase

germinasi, panjang akar, tinggi tanaman, jumlah daun, berat basah tanaman,

berat kering tanaman, dan aktivitas peroksidase.

Penelitian Anggraini (2012) menunjukkan bahwa pemaparan medan

magnet 0,1 mT mempengaruhi perkecambahan tanaman legume dan

aktivitas enzim amilase pada biji kacang kedelai. Lama pemaparan medan

magnet yang baik untuk mempercepat perkecambahan kacang hijau yaitu

11 menit 44 detik dan pada kecambah kedelai 15 menit 36 detik. Menurut

Sari (2011) pemaparan medan magnet juga menyebabkan pembesaran

diameter pembuluh xylem, sel parenkim dan luas stomata pada tanaman

tomat.

Peroksidase adalah enzim yang terlibat dalam respon tanaman terhadap

patogen (Lagrimini et al., 1997). Zheng et al. (2005) menyatakan bahwa

aktivitas enzim peroksidase dapat meningkatkan sintesis lignin pada

tanaman lada (Piper ningrum). Lignin berfungsi untuk menghambat

penetrasi patogen (Vance et al., 1980).  Rochalska dan Grabowska (2007)

menyatakan bahwa pemaparan medan magnet juga menyebabkan aktivitas

yang lebih tinggi pada enzim glutathione S-transferase, peningkatan aktivitas

enzim ini menyebabkan tumbuhan memiliki ketahanan yang lebih tinggi
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terhadap serangan penyakit, stress  dan racun logam berat. Pada penelitian

yang dilakukan Listiana (2016) menunjukkan bahwa paparan medan magnet

0,2 mT pada benih tomat yang diinfeksi Fusarium dapat menghambat

patogenitas pada fase generatif sejak pembentukan bunga sampai produksi

tomat.

E. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan senyawa yang mengandung unsur: C, H dan O,

terutama terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan yaitu sekitar 75%.

Dinamakan karbohidrat karena senyawa-senyawa ini sebagai hidrat dari

karbon; dalam senyawa tersebut perbandingan antara H dan O adalah 2

berbanding 1 seperti pada air. Jadi C6H12O6 dapat ditulis C6(H2O)6,

C12H22O11 sebagai C12 (H2O)11 dan seterusnya, dan perumusan empiris

ditulis sebagai CnH2nOn atau Cn (H2O)n (Sastrohamidjojo, 2005).

Semua karbohidrat berasal dari tumbuhan. Melalui proses fotosintesis,

klorofil tanaman dengan bantuan sinar matahari mampu membentuk

karbohidrat (C6H12O6) dari karbondioksida (CO2) yang berasal dari udara

dan air (H2O) dari tanah. Karbohidrat yang dihasilkan adalah karbohidrat

sederhana yaitu glukosa. Di samping itu dihasilkan oksigen (O2) yang

lepas di udara (Iswari dan Yuniastuti, 2006).

Berdasarkan jenisnya karbohidrat dibagi ke dalam empat kelompok yaitu

monosakarida, disakarida, oligosakarida dan polisakarida. Monosakarida

berasa manis, larut dalam air, dapat dikristalkan dan disebut dengan gula
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reduksi. Monosakarida yang banyak terdapat di dalam tumbuhan ialah

glukosa dan fruktosa yang keduanya isomer satu dengan yang lain,

sedangkan disakarida yang banyak terdapat di dalam tumbuhan ialah

sukrosa, maltosa dan selobiosa

(Dwidjoseputro, 1994).

F. Vitamin C

Vitamin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan

dan perkembangan makhluk hidup. Vitamin C atau asam askorbat disebut

juga sebagai senyawa antioksidan alami yang dapat menangkal berbagai

radikal bebas dari polusi di sekitar lingkungan. Vitamin C berfungsi

sebagai antioksidan untuk mencegah atau mengurangi pencoklatan –

penghitaman eksplan, untuk meningkatkan toleransi garam dan sebagai

kofaktor pada reaksi hidroksilasi (Wattimena et al., 1992).

Dalam jalur metabolismenya, vitamin C adalah turunan heksosa dan

diklasifikasikan sebagai karbohidrat yang erat kaitannya dengan

monosakarida. Vitamin C dapat disintesis dari D-glukosa dan D-

galaktosa dalam tumbuh-tumbuhan dan sebagian besar hewan. Vitamin C

terdapat dalam dua bentuk di alam, yaitu L-asam askorbat (bentuk

tereduksi) dan L-asam dehidro askorbat (bentuk teroksidasi). Oksidasi

bolak-balik L-asam askorbat menjadi L-asam dehidro askorbat terjadi

apabila bersentuhan dengan tembaga, panas, atau alkali (Akhilender, 2003).

Vitamin C yang tergolong ke dalam vitamin yang larut dalam air. Sumber



19

Vitamin C sebagian besar adalah sayur-sayuran dan buah-buahan terutama

buah-buahan segar. Vitamin C merupakan senyawa antioksidan digunakan

tumbuhan dalam pertahanan tanaman terhadap stress, serangan dari

penyakit.dan untuk melawan serangan patogen (Smirnoff, 2000).

G. Enzim Peroksidase

Enzim adalah protein yang bersifat katalitik. Beberapa enzim hanya terdiri

atas protein tetapi kebanyakan enzim mengandung komponen nonprotein

tambahan seperti karbohidrat, lipid logam, fosfat, atau beberapa bagian

organik lainnya. Enzim lengkap disebut haloenzim; bagian protein,

apoenzim; dan bagian nonprotein, kofaktor. Senyawa yang diubah dalam

reaksi yang dikatalis enzim disebut substrat (deMan, 1997).

Enzim peroksidase merupakan suatu kelompok PR – protein (Pathogenesis

Related-protein) dari golongan PR-9 (van Loon et al., 1999). PR – protein

merupakan protein spesifik pada tanaman, berfungsi untuk mempertahankan

diri.  Enzim ini aktif apabila terjadi serangan patogen, hama atau virus

(Zhou et al., 1992) dengan tujuan untuk menghambat serangan. Tanaman

menghasilkan senyawa peroksida (H2O2) yang mampu meningkatkan enzim

peroksidase (Bouizgarne et al,. 2006).

Hersanti (2005) membuktikan bahwa terjadi peningkatan enzim

peroksidase pada tanaman cabai merah yang diinduksi ketahanannya

terhadap Cucumber Mosaic Virus (CMV) oleh ekstrak daun nanangkaan

(Euphorbia hirta). Tanaman yang tahan dari infeksi akan mengalami
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peningkatan aktivitas enzim peroksidase, sedangkan tanaman yang tidak

tahan dari infeksi akan mengalami penurunan aktivitas enzim peroksidase

dibandingkan tanaman yang sehat (Agrios, 1996).



III.  METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada November 2017 – 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 adalah peralatan untuk isolasi

F. Oxysporum f.sp. capsici, perkecambahan, penyemaian benih

tanaman, dan analisis kandungan karbohidrat, kandungan vitamin C,

dan aktivitas enzim peroksidase. Peralatan yang digunakan untuk

isolasi antara lain: cawan petri, batang pengaduk, beaker glass 1000 ml,

erlenmeyer 250 ml, tabung reaksi, rak tabung reaksi, jarum ose, lampu

spritus, inkubator, laminar air flow, oven, autoklaf, hotplate,

haemocytometer, alumunium foil, wrapping cling dan sumbat.

Peralatan yang digunakan untuk perkecambahan, penyemaian dan

penamanam antara lain: cawan petri, labu ukur 10 ml dan 100 ml, plastik

ukuran 5 x 8 cm, polybag, tong, dan lainnya. Peralatan yang digunakan
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untuk analisis kandungan karbohidrat, kandungan vitamin C, dan

aktivitas enzim peroksidase antara lain: timbangan digital, alu dan

mortar, gelas beaker 50 ml, sentrifuge, kuvet, spektrofotometer, pipet

tetes, buret, erlenmeyer 125 ml, gelas preparat, gelas penutup,

mikrometer okuler dan objektif, cutter atau silet.

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan untuk

pembuatan isolat, perkecambahan, penyemaian dan penanaman serta

bahan untuk analisis kandungan karbohidrat, kandungan vitamin C, dan

aktivitas enzim peroksidase dan. Bahan – bahan yang digunakan untuk

pembuatan media isolasi antara lain, alkohol 70 %, akuades, kentang,

agar dan sukrosa serta isolat Fusarium.

Bahan – bahan yang digunakan untuk perkecambahan, penyemaian dan

penanaman antara lain: benih cabai, kertas germinasi, kapas, akuades, air,

pupuk kompos, tanah dan ajir dari bambu.

C. Rancangan Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan menggunakan Rancangan Acak Kelompok

(RAK) disusun secara faktorial yang terdiri dari 2 faktor.  Faktor pertama,

adalah pemaparan medan magnet 0,2 mT terdiri dari 4 taraf perlakuan: 0

menit (kontrol), 7 menit 48 detik (M 7), 11menit 44 detik (M 11), 15 menit

36 detik (M15). Faktor kedua, infeksi benih oleh F. oxysporum. yang terdiri

dari benih tanpa infeksi F. oxysporum (F0) dan benih yang diinfeksi F.

oxysporum selama 60 menit (F60). Setiap unit percobaan diulang sebanyak 5
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kali ulangan, setiap 1 ulangan dijadikan satu kelompok.

D. Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Isolasi Monospora

Isolat jamur diambil dari tabung reaksi menggunakan jarum ose,

kemudian digoreskan pada media PDA dalam cawan petri. Bagian tepi

cawan yang sudah digoresi isolat kemudian dilapisi rapat oleh plastik

wrap dan diletakkan pada suhu kamar. Monospora jamur yang sudah

berkecambah dipindahkan ke medium PDA lain untuk memperoleh

biakan isolat monospora dan diinkubasi dalam suhu kamar (Hadisutrisno,

1995).

2. Perbanyakan isolat jamur Fusarium oxysporum

Isolat monospora yang sudah dibiakkan di media, kemudian diperbanyak

dengan memindahkan monospora lainnya ke PDA dan diletakkan disuhu

kamar (Hadisutrisno, 1995).

3. Pembuatan Suspensi Jamur

Pembuatan larutan suspensi Fusarium dengan kerapatan spora 1x107

konidia/ml dilakukan dengan cara menuangkan aquades kepermukaan

biakan kultur pada jamur Fusarium dan diaduk di bagian ujung gelas

preparat sampai terbentuk suspensi isolat jamur Fusarium yang homogen.

Sebanyak 1 ml suspensi jamur dimasukkan kedalam tabung reaksi yang

berisi 9 ml aquades dan digojok sampai homogen. Masing-masing

pengenceran dihitung kerapatan monospora konidia menggunakan
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haemocytometer untuk mendapatkan kerapatan 1x107 konidia sel/ml

(Prescott, 2002).

Gambar 2. Kerapatan Spora Jamur 1x107 konidia sel/ml
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Benih cabai yang digunakan adalah kultivar Lado yang diperoleh di

pasar Bandar Lampung. Benih yang akan digunakan masing- masing

dalam kultivar yang sama dan ukuran yang sama.

4. Perendaman Benih Cabai

Benih direndam dengan aquadest selama 15 menit sebelum

mendapatkan perlakuan medan magnet dan infeksi jamur F. oxysporum

(Rohma dkk., 2013).
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11menit 44 detik (M11)dan 15 menit 36 detik(M15) (Rohma dkk., 2013).
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Gambar 3. Perlakuan Pemaparan Medan Magnet 0,2 mT.

6. Perendaman Benih dengan Fusarium osysporum f.sp capsici

Benih yang sudah diberi perlakuan medan magnet dan masuk ke dalam

kelompok F60 dimasukkan ke dalam cawan petri dan kemudian direndam

isolate jamur Fusarium osysporum f.sp. capsici selama 60 menit dengan

kerapatan spora 107 konidia/ml (Listiana, 2016).

7. Perkecambahan Benih

Benih yang telah dipapar medan magnet dan direndam Fusarium

osysporum f.sp capsici diletakkan  di dalam cawan petri dan diberi label

sesuai dengan perlakuan. Cawan petri diletakkan di dalam inkubator

kayu (Listiana, 2016).

Gambar 4. Perkecambahan Benih cabai
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8. Persiapan Media Tanam dan Sterilisasi Tanah

Media yang digunakan adalah tanah dan campuran pupuk organik

kompos yang sudah disterilkan di Laboratorium Lapang Fakultas

Pertanian, Universitas Lampung dengan perbandingan 3:1 (3 untuk tanah

dan 1 untuk kompos). Sterilisasi dilakukan dengan cara mengukus tanah

didalam drum selama 1 jam, kemudian dikering anginkan. Media tanam

yang sudah disterilkan dimasukkan ke dalam polybag dengan masing-

masing isi tanah sebanyak 10 kg.

9. Penyemaian Benih

Benih yang telah telah berada di incubator selama 2 hari dan sudah

tumbuh radikulanya mencapai ± 0,5 cm kemudian disemai. Penyemaian

tanaman dilakukan untuk menyediakan lingkungan terbaik bagi benih

ketika tanaman masih muda dan rentan (Supriati, 2009).

Gambar 5. Penyemaian Benih Cabai
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10. Penanaman

Tanaman cabai yang sudah berumur 14 hari setelah semai (hss)

dipindahkan ke dalam polybag. Polibag diisi tanah dan pupuk kandang

dengan perbandingan 3 : 1. Penempatan polibag diatur secara random,

sesuai hasil pengocokkan.

Gambar 6. Tata Letak Sampel Polybag di Lahan

Keterangan:

F0 : tanpa infeksi Fusarium

F60 : infeksi Fusarium selama 60 menit

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

I ; II ; III ; IV ; V : pengulangan 1, 2, 3, 4, 5

M7F60II M11F0VM11F60IVM7F0IIIM0F60I

M15F0II M7F60VM15F60IVM11F0IIIM7F60I

M0F0II M7F0VM15F0IVM0F60IIIM11F60I

M7F0II M11F60VM11F0IVM7F60IIIM15F60I

M11F60II M0F0VM0F60IVM15F60II
I

M11F0I

M0F60II M15F60VM7F60IVM11F60II
I

M0F0I

M15F60II M15F0VM7F0IVM0F0IIIM7F0I

M11F0II M0F60VM0F0IVM15F0IIIM15F0I
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11. Pemeliharaan tanaman

Pemeliharaan tanaman dilakukan dari awal benih hingga tanaman

berusia 2 bulan. Pemeliharaan tanaman meliputi:

a. Penyiraman

Penyiraman dilakukan secara rutin pada pagi dan sore hari, kecuali

jika hari hujan (Sutriana, 2012).

b. Pemupukan

Pemupukan dilakukan setiap 2 minggu sekali selama pertumbuhan

tanaman dengan dosis 2,5 gr/polibag.

c. Penyiangan

Penyiangan dilakukan untuk membersihkan gulma yang tumbuh

disekitar tanaman cabai dan untuk mengurangi persaingan antar

tanaman dalam mendapatkan hara yang tersimpan dalam tanah

(Siregar, 2009). Penyiangan ini dilakukan selama penelitian

berlangsung

d. Panen

Panen dilakukan saat buah cabai telah memasuki fase kematangan.

Panen dilakukan sampai cabai tidak berbuah lagi (Listiana, 2016).
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E. Diagram Alir

Gambar 7. Diagram Alir Penelitian

Pembuatan Media Isolat Fusarium

Peremajaan Isolat Fusarium

Suspense monospora Fusarium 107

konidia sel/ml

Pemaparan Medan Magnet 0,2 mT

Perendaman benih dengan Fusarium
selama 0’ dan 60’

Perkecambahan Benih Cabai

Persiapan Media Tanam
dan Sterilisasi Tanah

Penanaman Benih ke
Polibag

Pemeliharaan Tanaman
Cabai

Pengambilan Data:
1. Kandungan Vitamin C
2. Kandungan Karbohidrat
3. Kandungan Enzim Peroksidase

Analisis Data

Kesimpulan

Penyemaian Tanaman
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F. Parameter Penelitian

1. Analisis Kandungan Karbohidrat

Analisis kandungan karbohidrat dilakukan menggunakan metode

Apriantono dkk. (1989). Sebanyak 0,1 gram sampel daun tanaman

dihaluskan dan dilarutkan dalam 10 ml aquades lalu disaring dengan

kertas saring. Kemudian sebanyak 1 ml sampel ditambahkan aquades 2

ml lalu ditambahkan H2SO4 pekat sebayak 2 ml dan larutan Fenol 5%

sebanyak 1 ml kemudian kocok dan diamkan beberapa menit.

Pengukuran kandungan karbohidrat menggunakan spektrofotometer pada

panjang gelombang 490 nm.

2. Kandungan vitamin C

Penghitungan kandungan vitamin C menggunakan metode kimia yaitu

titrasi iodimetri (Jacobs, 1958). Buah cabai yang sudah dipanen sebanyak

200 gr dihancurkan dengan menggunakan blender hingga menghasilkan

pasta. Pasta cabai sebanyak 10 gr dimasukkan ke dalam gelas ukur 100

ml dan ditambahkan aquadest kemudian dikocok homogen, pasta

kemudian disaring menggunakan kertas saring. Filtrat dipisahkan dengan

pasta. Filtrat dipipet dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer 125 ml

sebanyak 10 ml, kemudian ditambahkan 2 ml larutan amylum. Filtrat

kemudian dititrasi dengan 0,01 N larutan iodium. Kadar vitamin C

ditentukan dengan cara mengkonversi jumlah larutan penitrar terhadap

kadar asam askorbat yang terlarut didalamnya.

1 ml 0,01 N iodium = 0,88 mg asam askorbat.
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3. Analisis Aktivitas Enzim Peroksidase

Analisis aktivitas enzim peroksidase dilakukan dengan metode Saravanan

et al. (2004). Sample daun segar sebanyak 0,5 gram dihaluskan dan

dilarutkan dalam 10 ml aquades lalu disaring dengan kertas saring. Filtrat

ditambahkan pirogalol 0,05 M sebanyak 1,5 mL dan H202 1% sebanyak

0,5 mL. Larutan kemudian dimasukkan ke dalam kuvet berukuran 0,5

mL. Pada tahap awal kuvet, sampel ditambahkan 100 µL 1% H2O2.

Analisis aktivitas enzim peroksidase menggunakan spektrofotometer pada

panjang gelombang 420 nm. Aktivitas enzim peroksidase dihitung dalam

U/mg/min.

G. Analisis Data

Data yang didapatkan berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif

disajikan dalam bentuk deskriptif komparatif dan didukung dengan foto.

Data kuantitatif dari setiap parameter dianalisis dengan menggunakan

Analisis Ragam (Analysis of Variance) atau Anova. Apabila hasi anova

berbeda nyata maka dilanjutkan uji Tukey’s pada taraf nyata α=5%.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Perlakuan medan magnet 0,2 mT mampu meningkatkan kandungan

karbohidrat, vitamin C, dan enzim peroksidase pada tanaman cabai yang

benihnya diinfeksi Fusarium oxysporum f.sp. capsici.

b. Perlakuan medan magnet menyebabkan kandungan karbohidrat, vitamin

C dan aktivitas enzim peroksidase yang berbeda nyata, sedangkan untuk

perlakuan infeksi Fusarium hanya menunjukkan perbedaan yang nyata

terhadap kandungan vitamin C, dan aktivitas enzim peroksidase.

2. Lama pemaparan medan magnet selama 7 menit 48 detik mampu

meningkatkan kandungan karbohidrat, vitamin C, dan enzim peroksidase.

B. Saran

Disarankan untuk melakukan penelitian yang sejenis tetapi dengan menggunakan

frekuensi medan magnet yang berbeda-beda.

a.
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