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     Buncis merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang cukup populer di 

kalangan masyarakat karena memiliki kandungan gizi yang tinggi dan memiliki 

potensi nilai ekonomi-sosial yang bagus, serta berdaya guna untuk 

mempertahankan kesuburan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui efek 

pemberian mikoriza Rhizoctonia solani pada pertumbuhan eksplant buncis 

(Phaseolus vulgaris L.) terhadap cekaman kekeringan; mengetahui dan 

menganalisis karakter ekspresi spesifik planlet buncis yang toleran terhadap 

cekaman kekeringan meliputi kandungan karbohidrat, dan kandungan klorofil. 

Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan November-Desember 2018 di Ruang 

In Vitro Laboratorium Botani Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap Faktorial dengan 2 faktor. Faktor pertama,  inokulasi Rhizoctonia 

dengan 2 taraf yaitu tidak diinokulasi Rhizoctonia (V0) dan diinokulasikan 



Rhizoctonia (V1). Faktor kedua, konsentrasi Poly Ethylene Glycol (PEG 6000) 

dengan 3 taraf yaitu 0 % (P0), 15 % (P1) dan 30 % (P2). Parameter yang digunakan 

dalam analisis yaitu kandungan klorofil a, b dan total serta kandungan karbohidrat 

terlarut total. Data dianalisis dengan menggunakan ANOVA dan uji lanjut dengan 

Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf nyata 5 %. Masing-masing konsentrasi 

dilakukan 4 kali ulangan dan setiap ulangan terdiri dari 3 biji buncis dalam setiap 

botol kultur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa planlet buncis yang 

diinokulasi mikoriza tahan terhadap cekaman kekeringan berdasarkan pada 

persentase jumlah planlet yang hidup dan persentase visualisasi planlet buncis. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah inokulasi mikoriza Rhizoctonia solanii 

mempengaruhi pertumbuhan planlet buncis terhadap cekaman kekeringan.  

 

Kata kunci: Cekaman Kekeringan, Phaseolus vulgaris L., In vitro, Mikoriza  
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Buncis merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang cukup populer 

dikalangan masyarakat karena memiliki kandungan gizi yang tinggi dan 

potensi nilai ekonomi-sosial yang cukup bagus serta berdaya guna untuk 

mempertahankan kesuburan tanah.  Menurut Amin (2014) buncis berkhasiat 

mencegah dan mengobati Diabetes mellitus.  Menurut Anonymous (2017), 

buncis masuk ke dalam kategori 15 sayuran yang banyak dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia.  Produksi buncis rata-rata pertahun di Jawa Barat pada 

tahun 2016 yaitu 86.104 kwintal. Jumlah tersebut masih tergolong rendah dan 

terkadang tidak mencukupi kebutuhan pasar. 

  

Berdasarkan kondisi tersebut,  petani di Indonesia terus berupaya untuk 

meningkatkan hasil panen buncis.  Namun ada kalanya hasil panen para 

petani tidak  maksimal, penyebabnya antara lain: musim yang tidak menentu 

yang akhir-akhir ini sering terjadi, seperti musim panas yang berkepanjangan.  

 

Musim panas yang berkepanjangan menyebabkan tanah kering dan tanaman 

mengalami cekaman kekeringan.  Cekaman kekeringan pada tanaman 

berlangsung saat tanaman kekurangan suplai air dari lingkungan tempat 



tumbuhnya.  Kekurangan kandungan air pada tanaman  akan mempengaruhi 

proses pembelahan dan pembesaran sel.  Selain itu cekaman kekeringan pada 

tanaman juga menyebabkan penurunan kandungan klorofil dalam kloroplas 

(Sartika, 2008). 

 

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya produktifitas buncis ialah sistem 

pengairan pada lahan-lahan pertanian yang masih sangat rendah.  Menurut 

Norma (2017) petani sayuran dataran tinggi masih memanfaatkan curah hujan 

sebagai satu-satunya sumber pengairan, sehingga pada musim kemarau 

mereka harus menanam komoditas yang toleran terhadap kekeringan seperti 

jagung putih, tembakau, tanaman menahun yang diperkirakan dapat  dipanen 

pada pertengahan musim kemarau seperti teh atau kopi. 

 

Salah satu upaya dalam mengatasi masalah rendahnya produktifitas buncis 

adalah dengan memanfaatkan mikroorganisme seperti mikoriza.  Tanaman 

bersimbiosis dengan mikoriza pada bagian akar tanaman dalam proses 

penyerapan unsur hara.  Mikoriza di alam berperan dalam memperbaiki 

ketersediaan hara dan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mempetahankan 

keanekaragaman tumbuhan.  Mikoriza juga dapet meningkatkan kemampuan 

tanaman dalam menghindari kekeringan dengan jalan meningkatkan 

penyerapan air melalui sistem simbiosisnya antara akar dan mikoriza.  Hifa 

mikoriza membantu menyerap air dari pori-pori tanah saat akar sudah 

kesulitan dalam menyerap air.  Simbiosis ini menjadikan tanaman tumbuh 

dengan baik pada kondisi kekeringan (Rita et al., 2014).  Rhizoctonia solanii 

merupakan salah satu mikoriza yang dapat dimanfaatkan untuk membantu 
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meningkatkan proses penyerapan air tanah pada saat tanaman sedang 

mengalami cekaman kekeringan. 

 

Pengujian respon buncis terhadap kekeringan dapat dilakukan dengan cara 

simulasi kondisi kekeringan menggunakan Polyethylen Glycol (PEG).  

Penggunaan PEG menyebabkan penurunan potensial air secara homogen 

sehingga dapat digunakan untuk meniru besarnya potensial air tanah.  PEG 

memiliki kelebihan yaitu tidak dapat diserap tanaman karena PEG bersifat 

polar, sehingga mampu mengikat air dan menyebabkan potensial air 

menurun, meskipun ketersedian air tetap ada tetapi tanaman tidak mampu 

memperoleh air.  Besarnya potensial air tergantung pada konsentrasi PEG 

(Michel dan Kaufman, 1973). 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui efek inokulasi Rhizoctonia solanii pada pertumbuhan 

eksplant buncis yang tumbuh dalam kondisi cekaman kekeringan secara 

in vitro. 

2. Mengetahui karakter ekspresi spesifik planlet buncis yang tumbuh pada 

kondisi cekaman kekeringan setelah diinokulasi Rhizoctonia solanii 

secara in vitro termasuk mengamati kandungan klorofil dan kandungan 

karbohidratnya. 

 

 

 

 

 

3 



C. Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang 

pengaruh inokulasi Rhizoctonia solanii terhadap pertumbuhan biji buncis 

pada kondisi cekaman kekeringan secara in vitro.  Diharapkan hasil penelitian 

ini mampu memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan terutama di 

bidang pemuliaan tanaman dan ilmu terapan yang terkait. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

 

Buncis  berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia. Sebagai sayuran 

memiliki kandungan gizi yang tinggi dan  potensi nilai ekonomi-sosial yang 

prospektif serta berdaya guna untuk mempertahankan (melestarikan) 

kesuburan tanah.  Kendala yang dihadapi dalam budidaya buncis di Indonesia 

antara lain musim kemarau.  

Salah satu upaya dalam mengatasi masalah rendahnya produktifitas buncis 

adalah dengan memanfaatkan mikroorganisme seperti mikoriza.  Tanaman 

bersimbiosis dengan mikoriza pada bagian akar tanaman dalam proses 

penyerapan air dan  unsur hara dengan membentuk hifa intraselular.  

Simbiosis ini ini menjadikan tanaman tumbuh dengan baik pada kondisi 

kekeringan. 

Pengujian respon buncis terhadap kekeringan dilakukan dengan simulasi 

kondisi kekeringan menggunakan Polyethylen Glycol (PEG).  Penggunaan 

PEG menyebabkan penurunan potensial air secara homogen sehingga dapat 

mensimulasi besarnya potensial air tanah. PEG memiliki kelebihan yaitu 
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tidak diserap tanaman karena PEG bersifat polar, sehingga mampu mengikat 

air dan menyebabkan potensial air menurun, meskipun ketersediaan air tetap 

ada, namun tidak dapat diserap oleh tanaman. 

E. Hipotesis 

 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Adanya efek pemberian inokulasi Rhizoctonia solanii pada  pertumbuhan 

eksplant buncis yang ditanam dalam kondisi cekaman kekeringan secara 

in vitro, 

2. Terdapat karakter ekspresi spesifik pada eksplant buncis yang 

ditumbuhkan dalam kondisi cekaman kekeringan setelah diinokulasi 

Rhizoctonia solanii secara in vitro. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

A. Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Buncis  

 

1. Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Buncis 

 

Kedudukan tanaman buncis dalam tata nama tumbuhan  (taksonomi) 

diklasifikasikan ke dalam:  

Divisio  : Spermatophyta  

Sub divisio  : Angiospermae  

Classis  : Dicotyledoneae 

Sub classis  : Calycifloreae  

Ordo   : Rosales (Leguminales)  

Familia  : Leguminosae (Papilionaceae)  

Sub familia  : Papilionoideae  

Genus   : Phaseolus  

Species  : Phaseolus vulgaris L. (Benson 1957). 

 

2. Morfologi Tanaman Buncis 

 

Daun buncis berupa daun majemuk tiga dan berada pada satu tangaki 

daun. Tangkai daun memiliki panjang sekitar 10 cm.  Dua daun terletak 

bersebelahan dan satu daun berada diujung tangkai.  Daun buncis 



berbentuk jorong segitiga, bagian yang dekat dengan pangkal melebar dan 

bagian ujung meruncing, memiliki urat simetris, dan berwarna hijau 

(Pitojo, 2004) 

 

Batang tanaman buncis tidak berkayu dan umumnya tidak keras, batang 

tanaman mempunyai buku-buku.  Buku batang yang terletak dekat dengan 

permukaaan tanah lebih pendek dibandingkan dengan buku batang  yang 

berada di atasnya.  Buku-buku batang tersebut merupakan tempat 

melekatnya tangkai daun buncis.  Tinggi batang tanaman buncis tipe 

merambat ketinggian batangnya dapat mencapai sekitar 2,4-3,5 meter. 

Umumnya batang buncis tipe merambat tumbuh dari arah bawah menuju 

bagian atas dengan cara membelit ke arah kanan atau searah jarum jam 

(Amin, 2014). 

 

Polong buncis berbentuk panjang bulat atau panjang pipih.  Sewaktu 

polong masih muda berwarna hijau muda, hijau tua atau kuning, tetapi 

setelah tua berubah menjadi kuning atau coklat, bahkan ada pula yang 

berwarna kuning berbintik-bintik merah.  Panjang polong berkisar antara 

12-13 cm atau lebih.  Setiap polong mengandung biji antara 2-6 butir, 

tetapi kadang-kadang dapat mencapai 12 butir.  Biji buncis berbentuk 

bulat agak panjang atau pipih, berwarna putih, hitam, ungu, coklat, atau 

merah berbintik putih.  Biji buncis digunakan sebagai benih dalam 

perbanyakan secara generatif (Rukmana, 1994). 
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Tanaman buncis memiliki akar tunggang yang dapat menembus tanah 

sampai pada kedalaman kurang lebih 1 m.  Akar-akar yang tumbuh 

mendatar dari pangkal batang umumnya menyebar pada kedalaman 

sekitar 60-90 cm (Aiman, 2015). 

 

B. Kebutuhan Air dan Cekaman Kekeringan 

 

Air merupakan faktor penting dalam pertumbuhan tanaman.  Hal ini 

dikarenakan air digunakan untuk mencukupi kebutuhan evapotranspirasi 

pertumbuhan tanaman.  Kebutuhan air bagi tanaman berbeda tergantung jenis 

tanaman dan fase pertumbuhannya.  Air dibutuhkan untuk bermacam-macam 

fungsi diantaranya: 1) pelarut dan medium untuk reaksi kimia 2) medium 

untuk transport, zat organik maupun anorganik 3) medium yang memberikan 

turgor pada sel tanaman 4) hidrasi dan netralisasi muatan pada molekul 

koloid 5) bahan baku untuk proses fotosintesis, proses hidrolisis dan reaksi-

reaksi kimia lainnya (Gardner et al., 1991). 

 

Ketersediaan air merupakan salah satu cekaman abiotik yang dapat 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman.  Tanaman  

tidak akan dapat hidup tanpa air, karena air merupakan faktor utama yang 

berperan dalam proses fisiologi tanaman.  Air merupakan bagian dari 

protoplasma dan menyusun 85-90 % dari berat keseluruhan jaringan tanaman. 

Air juga merupakan reagen yang penting dalam fotosintesis dan dalam reaksi-

reaksi hidrolisis.  Di samping itu air juga merupakan pelarut garam-garam, 

gas-gas dan zat-zat lain yang diangkut antar sel dalam jaringan untuk 

memelihara pertumbuhan sel dan mempertahankan stabilitas bentuk daun.  
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Air juga berperan dalam proses membuka dan menutupnya stomata (Cheeta, 

2011). 

 

Kekurangan air atau kekeringan pada tanaman dapat dibagi ke dalam tiga 

kelompok yaitu: a) Cekaman ringan: jika potensial air daun menurun 0,1 MPa 

atau kandungan air nisbi menurun 8-10 %, b) Cekaman sedang: jika potensial 

air daun menurun 1,2-1,5 MPa atau kandungan air nisbi menurun 10-20 %, 

 c) Cekaman berat: jika potensial air daun menurun >1,5 MPa atau kandungan 

air nisbi menurun > 20 % .  Tanaman dikatakan mengalami kekeringan jika 

kehilangan lebih dari 50 % air dari jaringannya (Cheeta, 2011).  Kekurangan 

air mengakibatkan perubahan di tingkat molekuler, seluler, fisiologi dan 

morfologi. Perubahan yang terjadi dapat berupa pengurangan volume sel, 

penurunan luas daun, penebalan daun, adanya rambut pada daun, perubahan 

ekspresi gen, perubahan metabolisme karbon dan nitrogen, perubahan 

produksi dan aktivitas enzim dan hormon, peningkatan sensitivitas stomata, 

serta penurunan laju fotosintesis.  Kekurangan air yang terus-menerus akan 

menyebabkan perubahan tidak dapat balik dan pada akhirnya tanaman akan 

mati (Winarno, 1991).  

 

Cekaman kekeringan merupakan kondisi ketersediaan  kadar air dalam tanah 

minim sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. 

Cekaman kekeringan pada tanaman juga berdampak pada laju pelebaran 

daun, indeks luas daun, menutupnya stomata, pengurangan pengambilan 

karbon dioksida serta penuruan berat kering apabila cekaman kekeringan 

pada tanaman terlalu parah.  Cekaman kekeringan pada tanaman 
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menyebabkan menurunnya laju fotosintesis, penutupan stomata, penurunan 

pertumbuhan daun serta perubahan indeks luas daun (Purwanto et al., 2010). 

 

Kekeringan secara umum mengakibatkan dehidrasi tanaman dan penurunan 

tekanan turgor sel.  Hal ini merangsang penutupan stomata sehingga difusi 

CO2 dan aktivitas fotosintesis terhambat (Levit, 1980).  Menurut Mubiyanto 

(1997) kekeringan sebelum berdampak pada fotosintesis, terlebih dahulu 

mempengaruhi daya hantar stomata yaitu kemampuan stomata melewatkan 

gas-gas terutama uap air dan CO2.  Pada kondisi kekeringan berat, stomata 

menutup karena adanya akumulasi asam absisat (ABA) serta interaksinya 

dengan cahaya.  Akar yang mengalami kekeringan membentuk ABA lebih 

banyak dan diangkut melalui xilem menuju daun untuk menginduksi 

penutupan stomata, dengan cara menghambat pompa proton yang prosesnya 

memerlukan ATP pada  membran plasma sel penjaga (Salisbury dan Ross, 

1992). 

 

Perubahan iklim akibat global warming  berupa kemarau panjang saat ini 

dapat menurunkan ketersediaan air tanah, sehingga menyebabkan minimnya 

kadar air yang terkandung dalam tanah.  Kondisi ketersediaan air yang minim 

juga berpengaruh terhadap sifat kimia dan fisika tanah seperti pH, kandungan 

fosfor, nitrogen, kalium serta bahan-bahan organik sebagai hara yang 

dibutuhkan bagi tanaman untuk proses metabolismenya (Dhlilion dan Friese, 

1997). 
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C. Polyethylene Glycol (PEG) 

 

PEG termasuk ke dalam golongan polimer sintetis. PEG mempunyai 

kelarutan yang baik dalam air dan kesamaan struktur kimia karena adanya 

gugus hidroksil primer pada ujung rantai polieter yang mengandung 

oksietilen (-CH2- CH2-O-).  PEG mempunyai sifat stabil dan mudah larut 

dalam air hangat, tidak beracun, non-korosif, tidak berbau, tidak berwarna, 

memiliki titik lebur yang sangat tinggi (580), dan juga dapat mengikat 

pigmen.  PEG berwarna putih seperti lilin dan  menyerupai paraffin. Pada 

suhu kamar PEG berbentuk padatan, dapat mencair pada suhu 104 °C.  Rata-

rata berat molekul PEG adalah 1000 (Mitchell, 1972). 

 

Poly Ethylene Glycol (PEG) banyak digunakan untuk menciptakan kondisi 

cekaman kekeringan dengan menurunkan potensial air medium dalam 

percobaan kultur jaringan tumbuhan (Zulhilmi et al., 2012).  Penambahan 

PEG dapat memberikan simulasi cekaman kekeringan seperti yang terjadi di 

alam, sehingga dapat digunakan untuk mengkaji respon tanaman terhadap 

cekaman kekeringan (Rahayu et al., 2005). 

 

Polyethylene glycol (PEG) 6000 memiliki struktur bentuk padat, berwarna 

putih, suhu lebur 55-63 °C, berat molekul 6000-7000. PEG 6000 

menunjukkan konduktivitas paling besar sebelum penambahan uap etanol  

90 % hasil komposit polimer karbon (Gunawan et al., 2010). 
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Struktur kimia Polyethylene Glycol (PEG) disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Polyethylene Glycol (PEG)  

 

Polyethylene glycol (PEG) dapat digunakan sebagai simulasi kondisi 

cekaman kekeringan.  Tanaman memiliki cara sendiri untuk beradaptasi 

terhadap efek yang akan merusak dirinya sebagai akibat dari cekaman.  Setiap 

tanaman memiliki respon yang berbeda untuk menghadapi cekaman, 

tergantung pada jenis tanamannya.  Apabila tanaman mampu bertahan hidup 

dalam kondisi cekaman maka tanaman tersebut dikatakan sebagai tanaman 

yang memiliki tingkat resisten yang sangat tinggi terhadap cekaman 

(Mulyani, 2006). 

 

D. Mikoriza Rhizoctonia  

 

Rhizoctonia sering disebut juga dengan mikoriza anggrekan karena banyak 

ditemukan bersimbiosis dengan anggrek, namun tidak semua jamur yang 

bersimbiosis dengan anggrek dapat menguntungkan, ada beberapa jamur yang 

justru bersifat patogen terhadap tanaman seperti Fusarium oxysporum. 

Menurut Nurcahyani dkk (2016) salah satu masalah yang biasa ditemui dalam 

pertumbuhan anggrek tanah adalah layu fusarium yang disebabkan oleh jamur 

Fusarium oxysporum. Beberapa spesies dari genus Rhizoctonia memiliki sifat 

sebagai simbion mutualisme atau sebagai patogen. Pengelompokan 
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Rhizoctonia dapat dilihat dari warna dan morfologi koloni, jumlah sel inti 

hifa, karakteristik pertumbuhan dan patogenesis pada inang (Ogoshi et al., 

1979).  Jika dilihat dari jumlah inti selnya Rhizoctonia dapat dibagi menjadi 

tiga kelompok antara lain uninukleat, binukleat dan multinukleat (Sneh et al., 

1991). 

Hubungan simbiosis mutualisme mikoriza Rhizoctonia terhadap cekaman 

kekeringan ialah hifa jamur dapat memperluas bidang serapan air dan hara 

oleh tumbuhan (Musfal, 2010).  Menurut Haryuni (2012) adanya Rhizoctonia 

binukleat (BNR) yang diinokulasi dalam bibit buncis menyebabkan 

perubahan peningkatan ketahanan bibit buncis terhadap cekaman kekeringan. 

E. Bentuk Adaptasi Tumbuhan Terhadap Cekaman Kekeringan 

 

Proses adaptasi yang terjadi dalam tumbuhan terhadap cekaman kekeringan 

berbeda satu sama lain tergantung pada saat tahap perkembangan tumbuhan 

itu sendiri (Anjum et al., 2011).  Mekanisme adaptasi terhadap cekaman 

kekeringan pada tumbuhan berlangsung melalui cara menggulung daun pada 

tumbuhan sehingga dapat menurunkan laju evaporasi.  Proses ini berlangsung 

karena adanya sel kipas, ketika kekurangan air jumlah dan ukuran sel kipas 

daun meningkat sehingga daun dapat menggulung (Nio Song dan Lenak, 

2014).  

 

Mekanisme adaptasi lainnya adalah dengan mempertahankan status air dalam 

jaringan sehingga tanaman tetap dapat melangsungkan metabolismenya pada 

kondisi status air yang rendah serta memiliki sifat toleran (drought tolerance) 

(Levitt, 1980). 
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Bentuk adaptasi tumbuhan sebagai respon terhadap kekeringan, dapat juga 

dengan perubahan pertumbuhan seperti penurunan pertumbuhan batang dan 

daun.  Perubahan secara biokimia seperti adanya akumulasi senyawa organik 

yang mampu menyerap air dengan kuat bertujuan untuk menjaga 

keseimbangan osmotik dalam tubuh tumbuhan (Arve et al., 2011).  Salah satu 

contoh senyawa organik yang sering terakumulasi selama tanaman 

mengalami cekaman kekeringan adalah  prolin (Farooq et al., 2009).  Selain 

prolin ada beberapa senyawa lain yang berperan dalam penyesuaian 

osmotikal sel antara lain gula osmotik dan protein (Wang et al., 1995). 

    

Dehydration avoidance merupakan kemampuan tanaman untuk memelihara 

potensial air jaringan tetap tinggi meskipun pada kondisi kurang air, dengan 

cara memperbaiki serapan air dengan meningkatkan kedalaman akar, 

meyimpannya dalam sel tanaman, dan mengurangi hilangnya air dengan 

mengurangi serapan panas melalui pengurangan luas daun.  Tanaman hanya 

dapat bertahan hidup pada kondisi kekeringan bila tanaman tersebut dapat 

mengurangi kehilangan air dan menjaga sel tetap turgor (Mitra, 2001). 

 

F. Seleksi Cekaman Kekeringan Menggunakan PEG 

 

Seleksi in vitro membutuhkan bahan selektif yang dapat mensimulasi kondisi 

ex vitro secara tepat.  Salah satu metode untuk seleksi cekaman kekeringan 

adalah penggunaan senyawa osmotik Polyethylen glycol (PEG) (Maftuchah et 

al., 2014).  PEG merupakan senyawa dengan bobot molekul antara 3.000 

sampai 20.000 yang dapat larut sempurna di dalam air.  Penggunaan PEG 
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6000 paling tepat digunakan untuk seleksi cekaman kekeringan karena tidak 

menyebabkan terserapnya PEG ke jaringan tanaman dan tidak bersifat racun 

bagi tanaman. Penurunan potensial air pada media PEG sesuai dengan 

penurunan potensial air di dalam tanah pada kondisi cekaman kekeringan. 

Besarnya penurunan potensial air tergantung pada bobot molekul dan 

konsentrasi PEG yang digunakan, semakin tinggi konsentrasi dan bobot 

molekul PEG yang digunakan, maka semakin besar penurunan potensial air 

(Michel et al., 1973).  

 

G. Klorofil 

 

Klorofil merupakan zat hijau yang terdapat pada daun. Klorofil memiliki 

keterkaitan terhadap cekaman kekeringan sebagai respon fisiologis suatu 

tumbuhan.  Konsentrasi klorofil daun akan menurun akibat terhambatnya 

penyerapan unsur hara yang penting dalam sintesis klorofil seperti 

magnesium dan nitrogen (Nio Song dan Banyo, 2011).  Menurut Fitter dan 

Hay (1994) kekurangan air akan mempengaruhi reaksi-reaksi biokimia dalam 

proses fotosintesis, yang berdampak pada penurunan laju fotosintesis.  Akibat 

penurunan laju fotosintesis juga akan menghambat sintesis klorofil.  Sintesis 

klorofil pada daun dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu gula, cahaya, air, 

karbohidrat, dan unsur-unsur (N, Fe, Mg, Mn, Cu, Zn, S, dan oksigen)  

(Hendriyani dan Nantya, 2009). 

 

Klorofil merupakan faktor utama yang mempengaruhi fotosintesis. 

Fotosintesis merupakan proses perubahan senyawa anorganik (CO2 dan H2O) 

menjadi senyawa organik (karbohidrat) dan O2 dengan bantuan  cahaya 
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matahari.  Klorofil merupakan pigmen utama yang terdapat dalam kloroplas. 

Kloroplas adalah organel sel tanaman yang mempunyai membran luar, 

membran dalam, ruang antar membran dan stroma.  Permukaan membran 

internal yang disebut tilakoid akan membentuk kantong pipih dan pada posisi 

tertentu akan bertumpukan dengan rapi membentuk struktur yang disebut 

granum.  Seluruh granum yang terdapat pada kloroplas disebut grana.  

Tilakoid yang memanjang dan menghubungkan granum satu dengan yang 

lain di dalam stroma disebut lamela. Stroma merupakan rongga atau ruang 

dalam kloroplas dan berisi air beserta garam-garam yang terlarut dalam air. 

Klorofil terdapat di dalam ruang tilakoid ( Thorpe, 1984 dan Campbell et al., 

2003). 

 

Tiga fungsi utama klorofil dalam proses fotosintesis adalah memanfaatkan 

energi matahari, memicu fiksasi CO2 untuk menghasilkan karbohidrat dan 

menyediakan energi bagi ekosistem secara keseluruhan.  Karbohidrat yang 

dihasilkan dalam fotosintesis diubah menjadi protein, lemak, asam nukleat 

dan molekul organik lainnya.  Klorofil menyerap cahaya yang berupa radiasi 

elektromagnetik pada spektrum kasat mata.  Cahaya matahari mengandung 

semua warna spektrum kasat mata dari merah sampai violet, tetapi tidak 

semua panjang gelombang diserap dengan baik oleh klorofil. Klorofil dapat 

menampung cahaya yang diserap oleh pigmen lainnya melalui fotosintesis, 

sehingga klorofil disebut sebagai pigmen pusat reaksi fotosintesis (Bahri, 

2010). 
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H. Karbohidrat   

 

Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdapat dalam bentuk molekul 

sederhana maupun kompleks yang tersusun oleh molekul-molekul karbon, 

hidrogen dan oksigen (Christian et al., 2003). 

 

Menurut Masuko (2015) kandungan karbohidrat pada batang tanaman 

merupakan parameter yang digunakan dalam analisis dasar biosains. 

Kandungan karbohidrat terlarut total merupakan parameter yang tepat untuk 

mengkaji akibat dari cekaman kekeringan. Karbohidrat berperan dalam 

mengatur tekanan osmotik pada saat tanaman mengalami cekaman 

kekeringan dan dapat diamati pada batang karena batang adalah bagian 

tumbuhan yang banyak mengandung gula (Kerepesi dan Galiba, 2000). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan November sampai dengan bulan 

Desember 2018 di Laboratorium Botani (ruang penelitian in vitro), Jurusan 

Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 

Lampung.  

 

 

B. Alat dan Bahan Penelitian  

 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alumunium foil, 

Autoclave, Laminar Air Flow Cabinet  (LAF) ESCO, pinset, scalpel, mata 

pisau scalpel, kertas filter, Erlenmeyer berukuran 50 ml, cawan petri 

berdiameter 10 cm, corong, botol kultur berukuran 250 ml, gelas ukur 

bervolume 100 ml dan 500 ml, kertas label, mikroskop, mikropipet, pipet tip, 

spektrofotometri (Shimudzu UV 800), tabung reaksi, rak tabung reaksi, 

timbangan analitik Ohaus, tisu, waterbatt, dan kamera nikon coolpix. 

 

Bahan yang digunakan adalah eksplant berupa biji Phaseolus vulgaris L. steril 

dalam botol kultur, isolat jamur Rhizoctonia solanii yang diperoleh dari 

Temanggung, Poly Ethylene Glycol (PEG) 6000, alkohol 70 %, akuades, 

sukrosa, Plant Preservative Mixture (PPM), Kalium Hidroksida (KOH), Asam 



Chlorida (HCl), serta bahan kimia medium Murashige & Skoog (MS) padat 

yang komposisinya. 

 

Bahan yang digunakan untuk analisis klorofil a, b dan total yaitu aseton, untuk 

analisis karbohidrat terlarut total yaitu Fenol dan Asam Sulfat (H2SO4), serta 

bahan kimia medium Murashige & Skoog (MS) padat yang komposisinya 

disajikan pada Lampiran 1. 

 

C. Rancangan Percobaan  

 

 

Rancangan penelitian disusun secara faktorial menggunakan pola dasar 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari dua faktor.  Faktor pertama 

adalah  inokulasi Rhizoctonia yang terdiri dari 2 taraf  yaitu: V0 (tidak 

diinokulasi Rhizoctonia) dan V1 (diinokulasikan Rhizoctonia).  Faktor kedua 

konsentrasi Poly Ethylene Glycol (PEG 6000) terdiri dari 3 taraf yaitu: P0 (0 

%), P1 (15 %) dan P2 (30 %).  Parameter yang diamati yaitu: persentase 

jumlah planlet yang hidup, visualisasi planlet, kandungan klorofil a, b dan 

total serta kandungan karbohidrat terlarut total.  Data dianalisis dengan 

menggunakan ANOVA dan uji lanjut dengan Beda Nyata Terkecil (BNT) 

pada taraf nyata 5 %.  Masing-masing unit perlakuan dilakukan 4 kali ulangan 

dan setiap ulangan terdiri dari 3 biji buncis dalam setiap botol kultur.  Tata 

letak satuan percobaan seleksi planlet biji buncis secara in vitro disajikan 

dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Tata Letak Satuan Percobaan  

  

U1 

 

U2 

 

U3 

 

U4 

 

V0 

 

V1 

 

V0 

 

V1 

 

V0 

 

V1 

 

V0 

 

V1 

 

P0 

 

V0P0U1 

 

V1P0U1 

 

V0P0U2 

 

V1P0U2 

 

V0P0U3 

 

V1P0U3 

 

V0P0U4 

 

V1P0U4 

 

P1 

 

V0P1U1 

 

V1P1U1 

 

V0P1U2 

 

V1P1U2 

 

V0P1U3 

 

V1P1U3 

 

V0P1U4 

 

V1P1U4 

 

P2 

 

V0P2U1 

 

V1P2U1 

 

V0P2U2 

 

V1P2U2 

 

V0P2U3 

 

V1P2U3 

 

V0P2U4 

 

V1P2U4 

 

Keterangan: 

 

V0 = Inokulasi dengan Rhizoctonia 

V1 = Tidak diinokulasi dengan Rhizoctonia 

P0 = PEG 6000 konsentrasi 0 % 

P1 = PEG 6000 konsentrasi 15 % 

P2 = PEG 6000 konsentrasi 30 % 

U1 = Ulangan ke 1 

U2 = Ulangan ke 2 

U3 = Ulangan ke 3 

U4 = Ulangan ke 4 
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Tabel 2. Kode Perlakuan Satuan Percobaan  

Kode 

Perlakuan 

Perlakuan Inokulasi Taraf Konsentrasi 

PEG6000 

 

V0P0 

 

Tidak diinokulasi Rhizoctonia 

 

0% 

 

V0P1 

 

Tidak diinokulasi Rhizoctonia 

 

15% 

 

V0P2 

 

Tidak diinokulasi Rhizoctonia 

 

30% 

 

V1P0 

 

Diinokulasi Rhizoctonia 

 

0% 

 

V1P1 

 

Diinokulasi Rhizoctonia 

 

15% 

 

V1P2 

 

Diinokulasi Rhizoctonia 

 

30% 

 

 

Keterangan: 

 

V0= Inokulasi dengan Rhizoctonia 

V1= Tidak diinokulasi dengan Rhizoctonia 

P0= PEG 6000 konsentrasi 0 % 

P1= PEG 6000 konsentrasi 15 %  

P2= PEG 6000 konsentrasi 30 % 

 

 

D. Bagan Alir Penelitian  

 

 

Penelitian yang dilakukan terdiri atas beberapa tahap, yaitu: 1) Pemberian 

Poly Ethylene Glycol (PEG) 6000 dan isolat Rhizoctonia solanii dalam 

medium Murashige and  Skoog (MS); 2) Penanaman buncis pada medium 

penelitian secara in vitro; 3) Penentuan pengaruh inokulasi R.solanii dan PEG 

6000 terhadap pertumbuhan planlet buncis; 4) Analisis karakter ekspresi yang 

spesifik pada planlet buncis dalam kondisi cekaman kekeringan yang meliputi 

visualisasi planlet, persentase jumlah planlet yang hidup, analisis kandungan 
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klorofil a,b dan total serta karbohidrat terlarut total. Tahap penelitian 

disajikan dalam bentuk bagan alir seperti tercantum pada Gambar 2. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Alir Penelitian 

 

E. Pelaksanaaan Penelitian 

 

 

Pelaksanaan penelitian meliputi beberapa langkah sebagai berikut. 

1. Persiapan Medium  

Medium yang digunakan dalam penelitian ini adalah Murashige & Skoog 

(MS) padat.  Pembuatan medium tanam MS sebanyak 1 liter adalah 

dengan cara menimbang media dasar Murashige dan Skoog use ready 
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kekeringan 

Luaran Perlakuan Indikator 

22 

22 



sebanyak 4,43 g, kemudian dimasukkan ke dalam labu takar ukuran 1 

liter.  Akuades ditambahkan sampai tanda 1 l dan pH larutan  diatur 

sampai 5,5 dengan cara penambahan KOH 1 N atau HCl 1 N.  Larutan 

tersebut kemudian dipindahkan ke dalam wadah yang lebih besar 

kemudian ditambahkan agar-agar sebanyak 7 g/l, dan sukrosa 30 g/l. 

Larutan medium dipanaskan sambil diaduk untuk melarutkan agar-agar 

sampai mendidih, kemudian dituangkan ke dalam botol kultur sebanyak 

20 ml/botol.  Sterilisasi medium menggunakan autoklaf pada tekanan 

17,5 psi, dan suhu 121 
°
C selama 15 menit. 

 

Medium Murashige & Skoog (MS) padat selanjutnya ditambah Poly 

Ethylene Glycol (PEG) 6000 dengan konsentrasi 0 % (kontrol), 15 % , 

dan 30 %.  Sebelum digunakan, PEG 6000 dilarutkan dengan akuades 

pada konsentrasi tertentu disaring menggunakan syringe filter yang 

mempunyai diameter 0,45 μm sebanyak 2 kali, dilanjutkan filter 

berdiameter 0,22 μm satu kali.  Penyaringan dilakukan dalam ruang steril 

didalam LAF Cabinet.  Selanjutnya PEG 6000 ditambahkan ke dalam 

medium MS. Sebelum digunakan, medium diinkubasikan selama 7 hari 

pada suhu kamar (25 
°
C) untuk memastikan bahwa PEG 6000 telah 

tersaring dengan baik. Apabila dalam waktu 7 hari tidak terjadi 

kontaminasi pada medium, maka medium dapat digunakan. 

 

2. Inokulasi Rhizoctonia solanii 

 

Inokulasi Rhizoctonia solanii dilakukan secara langsung pada medium 

tanam buncis secara in vitro dengan menambah larutan isolat R. solanii 
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yang dimasukkan pada medium Murashige & Skoog (MS) sebanyak 0,1 

ml dan diinkubasikan pada suhu kamar selama 72 jam.  

 

3. Sterilisasi Eksplant 

 

Eksplant berupa biji buncis direndam dalam akuades steril selama 15 

menit.  Setelah itu biji direndam dengan bayclean 10 % selama 5 menit. 

Setelah itu biji dibilas dengan akuades steril sebanyak 3 kali pengulangan. 

Semua kegiatan ini dilakukan dalam ruang steril di dalam LAFC. 

 

4. Penanaman 

 

Eksplant yang telah steril kemudian dipindahkan ke dalam cawan petri, 

selanjutnya eksplant ditanam pada medium MS.  Penanaman biji buncis 

dilakukan di dalam LAFC. Setiap botol kultur ditanami 3 biji, sehingga 

total biji yang ditanam sebanyak 72 biji dalam 24 botol kultur.  Biji buncis 

tersebut ditumbuhkan hingga menjadi planlet.  Inkubasi kultur dilakukan 

pada ruang inkubasi. 

5. Pengamatan 

 

a. Persentase Jumlah Planlet Yang Hidup 

Penghitungan persentase jumlah planlet hidup buncis dengan   

menggunakan rumus: 

= 
                         

                      
  x 100 % 

 

 (Nurcahyani, 2014). 
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b. Visualisasi Planlet 

 

Meliputi warna planlet setelah diberikan perlakuan inokulasi 

Rhyzoctonia solanii dan Poly Ethylene Glycol (PEG) 6000 dengan 

klasifikasi sebagai berikut: hijau, hijau dengan bagian tertentu 

berwarna cokelat dan cokelat. 

 

c.  Analisis Kandungan Klorofil 

 

 

Bahan untuk analisis kandungan klorofil menggunakan daun planlet 

buncis yang sudah diberikan perlakuan inokulasi Rhyzoctonia dan 

PEG 6000, menggunakan metode Harbourne (1987) dengan 

spektrofotometer.  Daun planlet buncis sebanyak 0,1 g dihilangkan 

ibu tulang daunnya, digerus dengan mortar, ditambahkan 10 ml 

aseton 80%.  Larutan disaring dengan kertas Whatman No. 1 dan 

dimasukkan ke dalam flakon lalu ditutup rapat.  Larutan sampel dan  

larutan standar (aseton 80 %) di ambil sebanyak 1 mL, dimasukkan 

dalam kuvet.  Setelah itu dilakukan pembacaan serapan dengan 

spektrofotometer UV pada panjang gelombang (λ) 646 nm dan 663 

nm, dengan tiga kali ulangan setiap sampel. 

Kadar klorofil dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

Klorofil total = 17,3 λ646 + 7,18 λ663 mg/l 

Klorofil a = 12,21 λ663 – 2,81 λ646 mg/l 

Klorofil b = 20,13 λ646 – 5,03 λ663 mg/l 

(Harbourne, 1987). 
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d. Analisis Kandungan Karbohidrat Terlarut Total 

 

Analisis kandungan karbohidrat terlarut total dilakukan dengan 

metode fenol-sulfur (Dubois, 1956).  Planlet buncis diambil dan 

ditimbang sebanyak 0,1 g.  Kemudian ditumbuk dengan mortar lalu 

diberi 10 ml akuades, disaring dengan kertas saring Whatman no. 1 

lalu dimasukkan kedalam tabung reaksi.   

 

Kemudian filtrat diambil sebanyak 1 ml dan ditambahkan 1 ml 

H2SO4, selanjutnya ditambahkan fenol sebanyak 2 ml.  Berikutnya 

filtrat dimasukkan ke dalam kuvet dan dibaca pada panjang 

gelombang 490 nm. 

 

Kandungan karbohidrat terlarut total dihitung dengan cara membuat 

larutan standar glukosa yang terdiri dari beberapa konsentrasi 

kemudian diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 

490 nm.  

 

Hasil absorbansi larutan standar dibuat persamaan regresi linier 

sehingga diperoleh persamaaan: Y = ax + b.   Nilai absorbansi sampel 

selanjutnya dimasukkan sebagai nilai Y sehingga didapatkan nilai x 

(μ/mol). 

 

g. Anilisis Data 

 

Data yang diperoleh dari pertumbuhan planlet buncis selama seleksi 

dengan PEG 6000 berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data 
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kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif komparatif dan didukung 

foto. Data kuantitatif dari setiap parameter dianalisis secara statistik 

dengan menggunakan Analisis Ragam. Analisis ragam dilakukan pada 

taraf nyata 5 % dan uji lanjut dengan uji BNT (Nurcahyani, 2019). 
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Pemberian inokulasi Rhizoctonia solanii dan Poly Ethylene Glycol 

(PEG 6000) pada planlet buncis (Phaseolus vulgaris L.) cenderung 

menunjukkan adanya efek pada pertumbuhan planlet terhadap 

cekaman kekeringan. 

 

2. Karakter ekspresi spesifik pada planlet buncis (Phaseolus vulgaris L.) 

yang diinokulasi Rhizoctonia solanii dan PEG 6000 yaitu belum 

menunjukkan respon dalam meningkatkan kandungan klorofil a, b dan 

total serta kandungan karbohidrat terlarut total. 

 

 

B. Saran 

 

 

Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai konsentrasi optimum 

pemberian inokulasi isolat Rhizoctonia solanii yang digunakan serta  

analisis parameter lain seperti kandungan prolin, indeks stomata dan 

analisis molekuler. 
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