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ABSTRAK 

 

PENGARUH GA3 DAN ATONIK SERTA INTERAKSINYA TERHADAP 

PERKECAMBAHAN DAN PERTUMBUHAN KECAMBAH JAGUNG 

MANIS (Zea mays L. var. saccharata) DI BAWAH CEKAMAN 

KEKERINGAN 

 

Oleh 

RENTI MELIKA PUTRI 

 

Cekaman kekeringan merupakan salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ketika mengalami cekaman kekeringan 

pertumbuhan tanaman akan mengalami penurunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

membuktikan bahwa kombinasi dari larutan GA3 + atonik dapat memperbaiki 

perkecambahan dan pertumbuhan kecambah jagung manis (Zea mays L.var. saccharata) 

di bawah cekaman kekeringan serta membuktikan bahwa kombinasi dari larutan tersebut 

lebih efektif dari larutan GA3 atau Atonik dalam memperbaiki perkecambahan dan 

pertumbuhan kecambah jagung manis (Zea mays L. var. saccharata). Penelitian ini telah 

dilaksanakan di Laboratorium Botani Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Lampung pada bulan November 2018. Penelitian ini 

dilakukan dalam percobaan faktorial 2 x 3. Faktor A adalah PEG 6000 dengan 2 taraf 

konsentrasi : 0% b/v dan 5% b/v.  Faktor B adalah Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) dengan 3 

taraf : GA3 (0,1% b/v), atonik (2% v/v) GA3 + atonik. Setiap kombinasi perlakuan 

diulang 4 kali sehingga jumlah satuan percobaan adalah 24, dengan variabel yaitu daya 

kecambah, panjang tunas, berat segar, berat kering, rasio tunas akar, kadar air relatif, 

kandungan klorofil a, b dan total kecambah.



ii 

Uji homogenitas ragam, analisis ragam, uji BNJ dilakukan pada taraf nyata 5%. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa interaksi antara ZPT dan PEG berpengaruh nyata terhadap 

panjang tunas kecambah jagung manis. Aplikasi GA3 + atonik dapat memperbaiki 

pertumbuhan kecambah jagung manis dibawah stres air. Berdasarkan hasil penelitian 

disimpulkan bahwa aplikasi GA3 + atonik 2% dapat memperbaiki pertumbuhan 

kecambah jagung manis dibawah stres air -0,3Mpa (5% PEG) ditunjukkan oleh 

pertumbuhan tunas yang relatif tidak berbeda dari kecambah yang tidak mengalami stres 

air. 

Kata kunci : Atonik, GA3, Jagung manis, Pertumbuhan. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Tanaman jagung (Zea mays L.) adalah salah satu tanaman pangan penghasil 

karbohidrat, selain gandum dan padi. Jagung manis berasal dari daerah 

subtropis tetapi saat ini jagung manis telah menyebar ke daerah tropis. Jagung 

manis di daerah tropis telah dikembangkan di berbagai ketinggian yaitu 

dataran rendah, dataran menengah dan dataran tinggi. Bagi penduduk 

Amerika Tengah dan Selatan, bulir jagung adalah pangan pokok, 

sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di 

Indonesia. Jagung juga sudah menjadi komponen penting pakan ternak. 

Penggunaan lainnya adalah sebagai sumber minyak pangan dan bahan dasar 

tepung maizena. Berbagai produk turunan hasil jagung menjadi bahan baku 

berbagai produk industri farmasi, kosmetika, dan kimia (Ebtan et, al., 2014) 

 

Giberelin Acid (GA3)  merupakan hormon tumbuh atau senyawa organik 

bukan hara tanaman. Senyawa aktif dalam konsentrasi rendah bersifat 

merangsang, menghambat, mengubah proses fisiologis tanaman secara 

kuantitatif /kualitatif. Konsentrasi zat pengatur tumbuh dalam medium 

pertumbuhan meregulasi arah tumbuh kembang tanaman (Nisa et al., 2014).
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Giberelin Acid (GA3) berpengaruh terhadap sifat genetik dan proses fisiologi 

yang terdapat dalam tumbuhan, seperti partenokarpi, dan mobilisasi 

karbohidrat selama masa perkecambahan berlangsung (Yasmin et al., 2014). 

Menurut Wattimena (1988) atonik dapat meningkatkan aktivitas enzim 

amilase yang akan merubah pati menjadi gula sehingga dapat dimanfaatkan 

oleh embrio. GA3 memiliki banyak fungsi pada tanaman tetapi tergantung 

pada jenis GA3 yang ada di dalam tanaman tersebut. Pemberian GA3 dapat 

meningkatkan aktifitas kambium, dan perkembangan xilem sehingga aktifitas 

pertumbuhan berjalan lancar dan cepat. Pemberian pada tanaman kacang-

kacangan akan memacu pertumbuhan dan mempercepat perambatan. Begitu 

juga pada tanaman semangka, dan mentimun yang disemprot giberalin 

mengalami perpanjangan batang yang sangat cepat. 

Menurut Davies (1995) GA3 dan atonik dapat mempercepat munculnya tunas 

dipermukaan tanah. Hal ini disebabkan GA3 dapat memacu aktifitas enzim-

enzim hidrolitik khususnya amilase yang menghidrolisis cadangan pati 

sehingga tersedia nutrisi yang cukup untuk tunas agar dapat tumbuh lebih 

cepat. Hal ini karena GA3 diberikan pada umbi bibit sebelum ditanam 

sehingga pengaruhnya hanya pada fase awal pertumbuhan. 

Menurut Permadi et al., (1989) atonik merupakan salah satu zat pengatur 

tumbuh yang termasuk ke dalam golongan Auksin. Penggunaan larutan 

Atonik bertujuan untuk merangsang pertumbuhan akar, mengaktifkan 

penyerapan unsur hara, meningkatkan keluarnya kuncup dan buah serta 

memperbaiki kualitas panen. Berdasarkan penelitian Irma, (2013) diketahui 
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bahwa pemberian larutan atonik 2ml/liter air pada tanaman jagung 

berpengaruh dalam pertumbuhan dan hasil tanaman jagung.  

Menurut Badami dan Amzeri (2010) Poly Ethyline Glicol (PEG) dapat 

menurunkan potensial air. PEG yang ditambahkan ke medium cair maupun 

padat dapat digunakan untuk masalah cekaman kekeringan pada tanaman 

jagung, sehingga mampu untuk menyeleksi tanaman yang peka terhadap 

cekaman kekeringan. 

Berdasarkan fakta di atas diprediksi bahwa kombinasi larutan GA3 + atonik 

memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memperbaiki perkecambahan 

dan pertumbuhan kecambah jagung manis dibawah cekaman kekeringan. 

Efek GA3 + atonik terhadap perkecambahan dan pertumbuhan jagung manis 

dibawah cekaman kekeringan dievaluasi berdasarkan perubahan panjang 

tunas, berat segar, berat kering, rasio tunas akar, kadar air relatif, kandungan 

klorofil a,b dan total kecambah jagung manis. 

B.   Tujuan Penelitian   

Berdasarkan latar belakang di atas tujuan penelitian ini adalah: 

1. Membuktikan bahwa pengaruh dari larutan GA3 dan Atonik dapat 

memperbaiki perkecambahan dan pertumbuhan kecambah jagung manis 

(zea mays L.var. saccharata) di bawah cekaman kekeringan. 

2. Membuktikan bahwa Kombinasi dari larutan GA3 + atonik lebih efektif 

dari larutan GA3 atau atonik dalam memperbaiki perkecambahan dan  

pertumbuhan kecambah jagung manis (zea mays L. var. saccharata) di 

bawah cekaman kekeringan. 
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C. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang 

Efek GA3 dan Atonik terhadap pertumbuhan kecambah jagung dibawah 

cekaman kekeringan, serta dapat dijadikan dasar pengembangan budidaya 

jagung manis di lahan-lahan kering. 

 

D. Kerangka Pemikiran 
 

Cekaman kekeringan merupakan salah satu faktor abiotik yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ketika 

mengalami cekaman kekeringan pertumbuhan tanaman akan mengalami 

penurunan. Tumbuhan juga akan melakukan mekanisme tertentu untuk 

menyesuaikan potensial osmotik ketika beradaptasi terhadap cekaman 

kekeringan sehingga membutuhkan tekanan yang baik pada tanaman. 

 

Polyethylene Glycol (PEG) merupakan senyawa kimia yang dapat 

meningkatkan potensial osmotik air dan menurunkan potensial air. Dengan 

penggunaan senyawa PEG inilah akan diperoleh tanaman dengan kondisi 

cekaman kekeringan dan dapat dilakukan pengujian kemampuan GA3 dan 

atonik dalam memperbaiki pertumbuhan tanaman sehingga tanaman yang 

mengalami kondisi cekaman kekeringan dapat meskipun padalahan 

mengalami defisit air. Sifat PEG ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan 

simulasi penurunan potensial air. 

Penggunaan zat pengatur tumbuh seperti GA3 dan atonik bertujuan untuk 

memperbaiki pertumbuhan tanaman. Oleh sebab itu diduga campuran GA3 
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dan atonik akan lebih efektif dalam memperbaiki perkecambahan dan 

pertumbuhan kecambah jagung manis di bawah cekaman kekeringan. 

E. Hipotesis  

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Ada pengaruh GA3, atonik serta kombinasi GA3 + atonik pada kondisi 

cekaman kekeringan terhadap pertumbuhan kecambah jagung manis. 

2. Pemberian GA3, atonik serta kombinasi GA3 + atonik menghasilkan 

respon yang spesifik pada kecambah jagung manis dibawah cekaman 

kekeringan dan peningkatan panjang tunas dan berat segar kecambah.



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Tanaman Jagung 

1. Klasifikasi 

Menurut Natural Resources Conservation service, USDA (2018), tanaman 

jagung diklasifikasikan sebagai berikut  

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Classis  : Magnoliophyta 

Ordo  : Poales 

Familia : Poaceae 

Genus  : Zea 

Species : Zea mays L. 

 

2. Morfologi tanaman jagung 

Menurut Belfield dan Brown (2008), biji tanaman jagung terdiri dari 3 

bagian utama, yaitu dinding sel, endosperma, dan embrio. Bagian biji ini 

merupakan bagian yang terpenting dari hasil pemanenan. Bagian biji rata-

rata terdiri dari 10% protein, 70% karbohidrat, 2.3% serat. Biji jagung juga 

merupakan sumber dari vitamin A dan E. Menurut Belfield dan Brown 

(2008) daun pada awal fase pertumbuhan, dan batang tidak bisa dibedakan 

secara jelas. Dikarenakan titik tumbuh masih di bawah tanah. 
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Daun baru dapat dibedakan dengan batang ketika 5 daun pertama dalam 

fase pertumbuhan muncul dari tanah. Daun terbentuk dari pelepah dan 

daun (leaf blade & sheath). Daun muncul dari ruas-ruas batang. Pelepah 

daun muncul sejajar dengan batang. Pelepah daun bewarna kecoklatan 

yang menutupi hampir semua batang jagung. 

Daun baru akan muncul  pada titik tumbuhnya. Titik tumbuh daun jagung 

berada pada ruas batang. Daun jagung berjumlah sekitar 20 helai 

tergantung  dari varietasnya. Sejalan dengan pertumbuhan jagung, 

diameter batang akan meningkat. Pertumbuhan diameter pada tanaman 

jagung menyebabkan 7-8 daun pada bagian bawah tanaman jagung 

mengalami kerontokan (Belfield dan Brown, 2008). 

Batang jagung berbentuk ruas. Ruas-ruas berjajar secara vertikal pada 

batang jagung. Tanaman jagung yang sudah tua, jarak antar ruas semakin 

berkurang, batang tanaman jagung beruas-ruas dengan jumlah 10-40 ruas. 

Tanaman jagung umumnya tidak bercabang. Batang memiliki dua fungsi 

yaitu sebagai tempat daun dan sebagai tempat pertukaran unsur hara. 

Unsur hara dibawa oleh pembuluh xilem dan floem. Floem bergerak dua 

arah dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Floem membawa sukrosa 

menuju seluruh bagian tanaman  dengan bentuk cairan (Belfield dan 

Brown, 2008) 

Menurut Malti (2011) pada tanaman jagung, akar utama yang terluar 

berjumlah antara 20-30 buah. Akar lateral yang tumbuh dari akar utama 

mencapai ratusan dengan panjang 2,5-25 cm. Tanaman jagung termasuk 
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tanaman monokotil. Sistem perakaran tanaman jagung terdiri atas akar-

akar seminal, koronal, dan akar udara. Akar utama muncul dan 

berkembang ke dalam tanah saat benih ditanam. Pertumbuhan akar 

melambat ketika batang mulai muncul keluar tanah dan kemudian berhenti 

ketika tanaman jagung telah memiliki 3 daun. 

Pertumbuhan akar kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan akar 

adventif yang berkembang pada ruas pertama tanaman jagung. Akar 

adventif yang tidak tumbuh dari radikula kemudian melebar dan menebal. 

Akar adventif  berfungsi sebagai penegak tanaman dan penyerap unsur 

hara. Akar adventif juga ditemukan tumbuh pada bagian ruas ke- 2 dan ke- 

3 batang, namun fungsi utamanya belum diketahui secara pasti (Belfield 

dan Brown, 2008). 

Tanaman jagung memiliki bunga jantan dan betina yang letaknya terpisah. 

Bunga jantan terdapat pada malai bunga di ujung tanaman, sedangkan 

bunga betina terdapat pada tongkol jagung. Tangkai kepala putik 

merupakan rambut yang terjumbai di ujung tongkol yang selalu dibungkus 

kelobot yang jumlahnya 6-14 helai. Pada Bunga betina, memiliki sejumlah 

rambut yang ujungnya membelah dan jumlahnya cukup banyak (Malti 

2011).  

Jagung manis merupakan varietas unggul terbaik yang dipanen pada umur 

85-90 hari, dan memiliki hasil rata-rata 4,3 ton/ha. Varietas ini sudah 

banyak tersebar luas dan banyak ditanam oleh petani. Jagung juga 

digunakan sebagai makanan pengganti beras sebagian penduduk 
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Indonesia. Selain itu juga jagung adalah komoditas strategis karena 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap kestabilan ekonomi. Hal ini 

dipicu oleh bertambahnya permintaan jagung akibat meningkatnya 

kemampuan teknik dalam pembuatan bahan makanan dan minuman, serta 

jagung juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan bahan baku industri.  

                                         

                   Gambar 1. Jagung manis Zea mays L.var. saccharata 

B. Efek fisiologis dari GA3 

Giberelin Acid (GA3) merupakan hormon pertumbuhan pada tanaman yang 

mempunyai beberapa pengaruh dalam proses fisiologi dan pengaturan 

pertumbuhan antara lain pertumbuhan, perkembangan dan  pemanjangan 

batang. Giberelin Acid adalah zat pengatur tumbuh dengan peranan fisiologis 

dalam pemanjangan batang (tunas). Pengaruh GA3 terutama di dalam 

perpanjangan ruas tanaman  berhubungan dengan bertambah besar dan 

jumlah sel pada ruas -ruas tersebut. Giberelin mampu memperbesar luas 

daun, mempengaruhi besarnya organ tanaman. Giberelin bukan hanya 

memacu perpanjangan batang saja, tapi juga seluruh tumbuhan, termasuk 

daun dan akar. Bila giberelin diberikan di tempat yang dapat mengangkut 
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aspek tajuk, peningkatan pembelahan dan pertumbuhan sel tampak mengarah 

pada pemanjangan batang dan pada beberapa spesies perkembangan daunnya 

berlangsung lebih cepat, sehingga terpacu laju fotosintesis yang 

menghasilkan peningkatan keseluruhan pertumbuhan termasuk akar 

(Salisbury dan Ross, 1995). 

C. Atonik  

 

Menurut Saputra (2014), Atonik adalah Zat Pengatur Tumbuh yang memiliki 

kegunaan tersendiri dan tidak berlaku untuk  setiap tanaman yang 

dibudidayakan, ada yang berguna untuk banyak tanaman  dan ada yang hanya 

untuk satu tanaman tertentu saja. Atonik merupakan salah  satu contoh Zat 

Pengatur Tumbuh. Menurut Kusumo (1984) pemakaian atonik pada tanaman 

berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar tanaman yang lebih banyak, 

mengaktifkan penyerapan unsur hara, meningkatkan keluarnya kuncup dan 

buah serta memperbaiki kualitas panen. Fungsi lain dari atonik yaitu 

mempercepat aliran protoplasma, pertumbuhan perakaran, merangsang 

pembungaan, pertunasan, memecahkan dormansi, mencegah gugur bunga dan 

buah,merangsang perkembangan serbuk sari, memperpanjang tabung serbuk 

sari, mendorong fertilisasi dan pembuahan serta memperbaiki kualitas buah. 

 

 

D. Efek Atonik terhadap pertumbuhan  

Atonik dibangun dari bahan aktif Natrium senyawa fenol dan berfungsi 

sebagai karier metabolit dalam proses metabolisme, dan ion Na+ mampu 

menggantikan sebagian fungsi ion K+ . Bahan utama komponen aktif terdiri 
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dari natrium 5-nitroguaicol ( C7H6NO4Na), natrium ortonitrofenol 

(C6H4NO3Na), natrium para-nitrofenol (C6H4NO3Na) dan natrium 2,4-

dinitrofenol (C6H3N2O5Na) (Afandhie dan Yuwono, 2007) 

 

Pemakaian atonik pada tanaman berfungsi untuk merangsang pertumbuhan 

akar tanaman yang lebih banyak, mengaktifkan penyerapan unsur hara, 

meningkatkan keluarnya kuncup dan buah serta memperbaiki kualitas panen 

(Kusumo, 1984).  

E.  Struktur fisik dan kimia serta efek fisiologis dari PEG  

Menurut Sutjahjo et al., (2007), Poly Ethylen Glycol 6000 adalah salah satu 

senyawa kimia yang stabil, non-ionik, polymer panjang yang larut dalam air 

dan dapat digunakan dalam sebaran bobot molekul yang luas. Poly Ethylen 

Glycol dengan bobot molekul lebih dari 4000 dapat menginduksi stres air 

pada tanaman dengan mengurangi potensial air pada larutan nutrisi tanpa 

menyebabkan keracunan. Senyawa PEG bersifat larut dalam air dan  

menyebabkan penurunan potensial air yang homogen. Besarnya penurunan 

air sangat bergantung pada konsentrasi dan berat molekul PEG. Hal ini 

menyebabkan PEG dapat digunakan sebagai simulasi penurunan potensial air. 

Struktur kimia PEG disajikan pada Gambar 2. 

    

 

 

Gambar 2. Struktur Poly Ethylene Glycol (PEG) ( Anonymous, 2018). 
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Poly Ethylen Glycol PEG digunakan sebagai simulasi kondisi cekaman 

kekeringan. Tanaman memiliki cara sendiri  menghadapi efek merusak pada 

dirinya yang ditimbulkan cekaman. Setiap tanaman memiliki respon yang 

berbeda dalam menghadapi cekaman, tergantung pada jenis tanamannya. 

Apabila tanaman mampu bertahan hidup di kondisi cekaman maka tanaman 

itu dapat dikatakan sebagai tanaman dengan tingkat resisten tinggi terhadap 

cekaman (Mulyani, 2006). 

 

F. Cekaman Kekeringan 

 

Cekaman merupakan segala perubahan kondisi pada lingkungan yang  

mengakibatkan tanaman menjadi lebih rendah dibandingkan respon optimum. 

Salah satu contoh cekaman adalah kekeringan (Salisbury dan Ross, 1992). 

 

Cekaman kekeringan adalah salah satu faktor stres lingkungan yang umum  

terjadi pada tanaman. Tanaman merespon kekeringan dengan cara 

meningkatkan sel dengan memodifikasi tanaman agar toleran terhadap  

kekeringan. Agen seleksi yang digunakan pada tiap cekaman abiotik berbeda, 

tergantung pada kondisi cekaman yang ada. Seleksi toleransi terhadap 

kekeringan dapat menggunakan agen seleksi berupa senyawa osmotik yaitu 

Poly Ethylene Glycol (PEG) (Yunita, 2009). 

G. Respon Tanaman Terhadap Cekaman Kekeringan  

 

Selain menghambat aktivitas fotosintesis, cekaman kekeringan menghambat 

sintesis protein dan dinding sel. Respon tanaman pada kondisi kekeringan 

akan menyesuaikan diri secara fisiologis, biokimia, anatomis dan perubahan 
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morfologis termasuk juga transisi dalam ekspresi gen. Pada saat terjadi 

kekeringan, sebagian stomata daun menutup sehingga masuknya CO2 

terganggu dan menurunkan aktivitas fotosintesis (Salisbury dan Ross, 1995). 

Menurut Khaerana et al., (2008), tanaman yang mengalami cekaman 

kekeringan akan berusaha melakukan perubahan fisiologis sebagai bentuk 

adaptasi salah satunya dengan mempertahankan tekanan turgor atau 

penyesuaian osmotik. Perubahan tekanan turgor akan mempengaruhi proses 

fisiologis dan biokimia tumbuhan, antara lain mengakumulasi senyawa 

terlarut meliputi gula, asam amino, prolin dan glisin betain. Mekanisme 

respon tanaman terhadap cekama kekeringan dengan menghindari (drought 

avoidance) yaitu tanaman mempertahankan status air dalam jaringan agar 

metabolisme tetap berjalan dan toleran terhadap kekeringan dimana tanaman 

tetap dapat melangsungkan metabolismenya pada kondisi status air yang 

rendah (Palupi dan Wiryanto, 2008).



III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan November 2018 di Laboratorium 

Botani Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

1. Alat  

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu nampan plastik, 

gelas plastik, kertas saring, label, tissu, karet gelang, plastik, beaker glass, 

erlenmeyer, gelas ukur, pipet volume, pipet tetes, tabung reaksi dan rak, 

mortar dan penggerus, timbangan digital, sentrifuge, oven, spektofotometer 

UV, pisau, gunting, dan penggaris. 

 

2. Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah benih jagung 

manis (Zea mays L.var. saccharata) yang diproduksi oleh PT. Dinasty 

Inti, Agrosarana Polietilen Glikol (PEG) 6000, hormon giberelin (GA3), 

atonik, alkohol 96%, dan aquades. 
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C. Variabel dan Parameter 

Variabel dalam penelitian ini adalah panjang tunas, berat segar, berat kering, 

klorofil a,b, dan total , kadar air relatif kecambah jagung paramaeter dalam 

penelitian ini adalah semua nilai tengah (μ) semua variabel pertumbuhan 

kecambah jagung. 

D. Rancangan Percobaan 

 

Penelitian ini dilakukan dalam percobaan faktorial 2 x 3. Faktor A adalah 

PEG 6000 dengan 2 taraf konsentrasi : 0% b/v dan 5% b/v. Faktor B adalah 

Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) dengan 3 taraf : GA3 (0,1% b/v), atonik (2% b/v) 

dan kombinasi GA3 + atonik. Setiap kombinasi perlakuan diulangi 4 kali 

sehingga jumlah satuan percobaan adalah 24. Matrik faktorial, taraf, dan 

kombinasi perlakuan ditunjukan pada tabel 1.  

Tabel 1. Matrik faktorial, taraf, dan kombinasi perlakuan. 

Faktor                    B (ZatPengaturTumbuh) 

 

A(PEG) 

Taraf b1 b2 b3 

a1 a1b1 a2b1 a1b3 

a2 a1b2 a2b2 a2b3 

 

Keterangan : 

A = PEG 

B = Zat Perangsang Tumbuh 

a1b1  = PEG 0%, GA3 0,1% v/v 

a1b2 = PEG 5%, Atonik 2% v/v 

a2b1 = PEG 0%, Atonik 2% v/v 

a2b2 = PEG 0%, Atonik 2% v/v 

a3b1 = PEG 0%, GA3+ Atonik 2% v/v 

a3b2 = PEG 5%, GA3+ Atonik 2% v/v 
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E. Cara Kerja  

1. Pembuatan Larutan PEG 6000 

5 gram serbuk PEG 6000 dilarutkan dalam 100 ml aquades, sehingga 

diperoleh konsentrasi 5% b/v. Pembuatan Larutan GA3 0,1 gram serbuk 

GA3 dilarutkan dalam 100 ml aquades sehingga diperoleh konsentrasi 0,1 

% b/v. Dua gram atonik di larutkan dalam 100 ml aquades sehingga 

diperoleh konsentrasi 2% b/v  

 

2. Pengecambahan Benih 

Benih diseleksi dengan merendam benih dalam aquades selama 10 menit. 

benih yang tenggelam diambil untuk dikecambahkan dan sampah yang 

mengapung atau sampah dibuang. Benih yang telah diseleksi selanjutnya 

direndam dalam 3 taraf yaitu, GA3, atonik dan GA3 + atonik. Dan 3 taraf 

konsentrasi PEG yaitu PEG 5%b/v + GA3, PEG 5%b/v + atonik, dan PEG 

5%b/v + GA3 +  atonik. Selama 24 jam. Benih jagung yang telah direndam 

selanjutnya diletakan secara menyebar ke dalam 6 nampan plastik yang 

telah dilapisi tissu dan dibasahi dengan aquades untuk dikecambahkan. 

Jumlah benih yang digunakan sebanyak 600 butir benih, masing-masing 

nampan berisi 100 butir benih. 

Tata letak benih dalam nampan ditunjukkan paga gambar berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tata Letak benih dalam nampan 

PEG 0% b/v 

Kombinasi 

 PEG 0% b/v 

GA3 0,1% b/v 

 

PEG 0% b/v 

Atonik 2% v/v 

PEG 5% b/v 

Kombinasi 

 

PEG 5% b/v 

Atonik 2% v/v 

 

PEG 5% b/v 

GA3 0,1% b/v 

 



17 
 

Perhitungan jumlah benih jagung yang berkecambah dilakukan setelah 7 

hari penaburan benih. Menurut Sutopo (2002) persentase perkecambahan 

dapat dihitung menggunakan satuan persen berdasarkan rumus sebagai 

berikut : 

  Persentase perkecambahan =  n x 100% 

        N 

    

Keterangan : 

n = Jumlah benih yang berkecambah 

N = Jumlah benih yang diuji 

 

3. Studi pertumbuhan kecambah  

Benih yang berkecambah diseleksi sebanyak 48 kecambah dengan 

pertumbuhan normal. Wadah yang digunakan untuk pertumbuhan 

kecambah selanjutnya adalah gelas plastik. Sebanyak 24 gelas plastik 

untuk pertumbuhan kecambah dicuci bersih dan dikeringkan. kemudian 

gelas plastik dilapisi tissu dan kertas saring dibasahi dengan 5 ml GA3 , 

5ml Atonik + 2,5 ml GA3, 2,5 ml Atonik. Gelas plastik dilabel dengan 

notasi perlakuan dan ulangan. Kecambah dimasukan ke dalam gelas 

plastik masing-masing diisi 1 kecambah. 24 kecambah ditanam di gelas 

yang berbeda untuk analisis klorofil. Gelas diberi label dengan notasi 

perlakuan dan ulangan. Pengamatan variabel perkecambahan dilakukan 7 

hari periode perkecambahan.  
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Tata letak satuan percobaan setelah pengacakan dapat dilihat pada gambar 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tata letak percobaan setelah dilakukan pengacakan 

 

F. Pengamatan 

1. Daya kecambah 

 

Keterangan : 

n = Jumlah benih yang berkecambah 

N = Jumlah benih yang diuji 

 

2. Panjang tunas 

Panjang tunas diukur dari pangkal kecambah sampai ujung kecambah 

dengan menggunakan penggaris dan dinyatakan dalam sentimeter (cm). 

3.  Berat segar 

Berat segar ditentukan dengan cara menimbang kecambah dengan neraca 

digital dan dinyatakan dengan miligram (mg). 

 

a3b1u4 a2b1u2 a3b2u3 a1b2u1 a2b2u3 a1b1u1 

a1b1u2 

 

a2b2u1 a3b2u4 a1b2u3 a2b1u3 a3b1u1 

a2b1u1 a1b1u3 

 

a3b1u3 a2b2u2 a1b2u4 a3b2u2 

a2b1u4 a3b2u1 a3b1u2 a2b2u4 a1b2u2 a1b1u4 
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4. Berat kering  

Kecambah yang sudah diukur berat segaranya kemudian dikeringkan 

dengan menggunakan oven selama 2 jam 130
o 
C untuk menghilangkan 

kadar air dalam kecambah. Setelah itu ditimbang kembali dan dinyatakan 

dalam miligram (mg). 

 

5. Rasio tunas akar 

Rasio tunas akar dinyatakan sebagai perbandingan berat kering tunas 

dengan berat kering akar 

Rasio tunas akar = berat kering tunas=  

6.  Kadar Air Relatif 

Menurut Yamasaki dan Dillenburg (1999). Kadar air relatif dihitung  

dengan rumus : 

    

Keterangan :  

M1 = Berat segar 

M2 = Berat kering 

 

7. Kandungan klorofil 

Menurut Miazek (2002) penentuan kandungan klorofil dilakukan dengan 

cara menggerus hingga halus 0,1 gram daun kecambah jagung manis 

menggunakan mortar dan ditambah 10 ml alkohol. Ekstrak disaring ke 

dalam erlenmeyer, sisa gerusan yang masih melekat dikertas saring digerus 

kembali, kemudian disaring kembali ke dalam erlenmeyer. Volume akhir 
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disesuaikan menjadi 100% dengan menambahkan alkohol. Ekstrak siap 

ditentukan kandungan klorofil a, b, dan klorofil totalnya. Penentuan 

kandungan klorofil dilakukan dengan cara diukur absorbansi ekstrak 

klorofil masing-masing pada panjang gelombang 649 dan 665 nm. 

Kandungan klorofil dinyatakan dengan rumus berikut : 

 

Chla   = 13.36 A665 – 5,19 A665 (     V ) 

                     1000 x W 

 

 Chlb    = 27.43 A649 – 8,12 A665 (      V ) 

               1000 x W 

 

       Chltotal = 22.24 A649  – 5.24 A665 (     V    ) 

        1000 x W 

 

Keterangan : 

Chla  = Klorofil a 

Chlb  = Klorofil b 

Chltotal  = Klorofil Total 

A665   = Absorbansi dengan panjang gelombang 665 nm 

A649   = Absorbansi dengan panjang gelombang 649 nm 

V   = Volume alkohol 

W   = Berat daun 

 

 

G.  Analisis Data 

Homogenitas ragam ditentukan dengan uji Levene pada taraf nyata 5%. 

Analisis ragam dilakukan pada taraf nyata 5%. Jika interaksi faktor A dan B 

tidak nyata, maka ditentukan main effect dari faktor A dan B dengan Uji BNJ 

pada taraf nyata 5%. Jika interaksi nyata maka ditentukan simple effect GA3 

dan Atonik pada setiap konsentrasi PEG 6000 pada taraf nyata. 



 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa : 

1. Aplikasi GA3 + atonik 2% dapat memperbaiki pertumbuhan kecambah 

Jagung manis di bawah stres air -0,3 Mpa (5% PEG) yang ditunjukkan 

oleh pertumbuhan tunas yang relatif tidak berbeda dari kecambah yang 

tidak mengalami stres air. 

2. Kombinasi GA3 dan Atonik terhadap pertumbuhan tunas di bawah stres air 

lebih efektif dibandingkan dengan hanya menggunakan GA3 atau Atonik. 

 

B. Saran  

Hasil penelitian perlu dikonfirmasi dengan jenis sereal lain seperti padi, 

gandum dan barley. 
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