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I. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Biologi Tanaman Kacang Merah dan Kacang Buncis Hitam 

 

1. Klasifikasi  

Tanaman kacang merah dan kacang buncis hitam memiliki nama ilmiah yang 

sama yaitu Phaseolus vulgaris L., tetapi memiliki tipe pertumbuhan dan 

kebiasaan panen yang berbeda.  Kacang merah sebenarnya merupakan kacang 

buncis tipe tegak (tidak merambat) dan umumnya dipanen setelah polong tua.  

Sedangkan kacang buncis umumnya tumbuh merambat dan dipanen pada saat 

polong masih muda (Rukmana, 2009). 

 

Klasifikasi kacang merah dan kacang buncis hitam menurut Benson (1957), 

adalah sebagai berikut : 

Regnum : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiosspermae 

Class  : Dicotyledonae 
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Ordo  : Rosales (Leguminales) 

Famili  : Leguminosae (Papilionaceae) 

Subfamili : Papilionoideae 

Genus  : Phaseolus 

Spesies  : Phaseolus vulgaris L. 

 

Gambar 1.  Kacang merah dan kacang buncis hitam (Rohma, 2013) 

Keterangan : a. kacang merah 

b. kacang buncis hitam  

 

2. Morfologi 

a. Morfologi Tanaman Kacang Merah 

Kacang merah mempunyai batang pendek dengan tinggi sekitar 30 cm.  

Batang tanaman umumnya berbuku-buku, yang sekaligus merupakan 

tempat untuk melekat tangkai daun.  Daun bersifat majemuk tiga 

(trifoliolatus) dan helai daunnya berbentuk jorong segitiga (Rukmana, 

2009). 

a b 
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Tanaman ini memiliki akar tunggang yang sebagian membentuk bintil-

bintil (nodula) yang merupakan sumber nitrogen dan sebagian lagi tanpa 

nodula yang fungsinya antara lain menyerap air dan unsur hara.  Bunga 

tersusun dalam karangan berbentuk tandan dengan pertumbuhan karangan 

bunga yang serempak/bersamaan.  Biji berwarna merah atau merah 

berbintik-bintik putih (Rukmana, 2009). 

 

b. Morfologi Tanaman Kacang Buncis Hitam 

Tanaman buncis berbentuk semak atau perdu.  Tinggi tanaman buncis 

tipe merambat dapat mencapai 2 m.  Tanaman buncis berakar tunggang 

dan berakar serabut.  Perakaran tanaman buncis tidak tahan terhadap 

genangan air.  Batang berbentuk bulat, berbulu, berbuku-buku, lunak tapi 

cukup kuat serta memiliki banyak cabang yang menyebar merata 

sehingga tampak rimbun (Cahyono, 2007). 

 

Daun tanaman buncis berbentuk bulat lonjong, ujung daun runcing, tepi 

daun rata, berbulu atau berambut sangat halus dan memiliki tulang-tulang 

daun yang menyirip.  Bunga berbentuk bulat panjang yang panjangnya 

1,3 cm dan lebar bagian tengah 0,4 cm.  Bunga buncis berukuran kecil 

dan memiliki mahkota berjumlah 3 buah, dimana yang 1 buah berukuran 

lebih besar daripada yang lainnya (Cahyono, 2007). 
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Biji buncis berbentuk bulat agak panjang atau pipih, berwarna putih, 

hitam, ungu atau coklat.  Biji ini digunakan sebagai benih dalam 

perbanyakan secara generatif (Rukmana, 2009). 

 

 

B.  Manfaat Kacang Merah dan Kacang Buncis Hitam 

Kacang merah memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai macam penyakit, 

diantaranya mampu mengurangi kerusakan pembuluh darah, dan menurunkan 

resiko kanker usus besar dan kanker payudara (Candra, 2012). 

 

Kacang merah kaya akan asam folat, kalsium, karbohidrat, serat dan protein yang 

sangat tinggi.  Kandungan protein dalam kacang merah hampir sama banyaknya 

dengan daging.  Kacang merah mengandung lemak dan natrium yang rendah, 

bebas lemak jenuh dan kolesterol, serta berfungsi sebagai sumber serat yang baik.  

Seratus gram kacang merah kering dapat menghasilkan empat gram serat yang 

terdiri dari serat yang larut air dan serat yang tidak larut air.  Serat larut air mampu 

menurunkan kadar kolesterol dan kadar gula darah (Ekasari, 2010). 

 

Peningkatan produksi buncis mempunyai arti penting dalam menunjang 

penyediaan pangan bergizi bagi penduduk, karena merupakan salah satu sumber 

protein yang murah dan mudah dikembangkan. Tanaman buncis dapat 

menyuburkan tanah, karena akar-akarnya dapat bersimbiosis dengan bakteri 

Rhizobium sp.  Akar-akar tersebut berfungsi mengikat nitrogen bebas dari  
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udara yang berperan untuk menyediakan unsur nitrogen dalam tanah, sehingga 

berguna bagi usaha mempertahankan kesuburan dan produktivitas tanah 

(Rukmana, 2009). 

 

Polong buncis selain memiliki kandungan gizi cukup lengkap (protein, 

karbohidrat, vitamin, serat kasar dan mineral) juga mengandung zat-zat yang 

berkhasiat untuk berbagai penyakit.  Misalnya kandungan gum dan pektin dapat 

menurunkan kadar gula darah.  Kandungan lignin berkhasiat untuk mencegah 

kanker usus besar.  Polong buncis berkhasiat menurunkan kolesterol darah, 

mencegah penyebaran sel kanker, mencegah konstipasi dan masalah pencernaan 

lainnya (Cahyono, 2007). 

 

C.  Perkecambahan dan Faktor yang Mempengaruhinya 

 

Kecambah didefinisikan sebagai tumbuhan kecil yang baru muncul dari biji dan 

hidupnya masih tergantung pada persediaan makanan yang terdapat dalam 

keping biji (Tjitrosoepomo, 1999).  Perkecambahan adalah proses aktivitasi 

pertumbuhan embryonic axis di dalam biji yang terhenti  selama fase pemasakan 

biji/dormansi kemudian aktif kembali untuk membentuk kecambah (Elisa, 2006).  

Perkecambahan merupakan suatu proses dimana radikula (akar embrionik) 

memanjang ke luar menembus kulit biji.  Tahapan perkecambahan dimulai 

dengan hidrasi atau imbibisi, dilanjutkanoleh aktivasi enzim, inisiasi 
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pertumbuhan embrio dan pertumbuhan kecambah berikutnya (Salisbury dan 

Ross, 1995) 

 

Pembentukan atau pengaktifan enzim menyebabkan peningkatan aktivitas 

metabolik.  Kehadiran air di dalam sel mengaktifkan sejumlah enzim pada awal 

perkecambahan. Enzim-enzim yang teraktivasi pada proses perkecambahanini 

adalah enzim hidrolitik, seperti α-amilase (merombak amilase menjadi glukosa), 

ribonuklease (merombak ribonukleotida), endo-β-glukanase (merombak senyawa 

glukan), fosfatase (merombak senyawa yang mengandung P), lipase (merombak 

senyawa lipid), peptidase (merombak senyawa protein).  Pengaktivan enzim 

dapat memicu perombakan cadangan makanan, yaitu katabolisme karbohidrat 

dan metabolisme lemak (Akbar, 2010). 

 

 

Karbohidrat sebagai bahan persediaan makanan dirombak oleh enzim α-amilase 

dan β-amilase.  α-amilase memecah pati menjadi dekstrin, sedangkan β-amilase 

memecah dekstrin menjadi maltosa.  Selanjutnya maltosa akan diubah menjadi 

glukosa dan fruktosa.  Selama perkecambahan, kandungan glukosa dan fruktosa 

meningkat sepuluh kali lipat.  Kadar sukrosa meningkat dua kali lipat, tapi 

galaktosa menghilang.  Peningkatan kandungan gkukosa dan fruktosa 

menyebabkan kecambah (tauge) terasa enak dan manis (Winarno, 1985). 
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Perkecambahan pada tumbuhan, baik pada tumbuhan tingkat rendah maupun 

pada tumbuhan tingkat tinggi, secara umum dipengaruhi oleh faktor luar dan 

faktor dalam.  Faktor dalam yang mempengaruhi perkecambahan biji antara lain 

tingkat kemasakan benih, dan dormansi.  Sedangkan faktor luar yang 

mempengaruhi perkecambahan diantaranya air, suhu, oksigen, cahaya dan 

medium perkecambahan (Sutopo, 2002). 

 

D.   Enzim α – amilase 

 

Enzim terdiri dari beberapa gugus polipeptida yang berfungsi sebagai katalis.  

Katalis adalah senyawa yang berfungsi dalam mempercepat proses reaksi kimia 

tanpa mengalami pengurangan/penambahan setelah reaksi berakhir.  Enzim 

bekerja dengan cara menempel pada substrat yang bereaksi.  Kerja enzim 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama substrat, suhu, keasaman, kofaktor, 

dan inhibitor.  Setiap enzim memerlukan suhu dan pH optimum yang berbeda 

karena enzim adalah protein, yang dapat mengalami perubahan bentuk jika suhu 

dan pH berubah.  Apabila suhu atau pH tidak sesuai, enzim tidak dapat bekerja 

secara optimal karena strukturnya akan mengalami kerusakan sehingga 

menyebabkan enzim kehilangan fungsinya.  Sebagian besar enzim bekerja secara 

khas, artinya setiap jenis enzim hanya dapat bekerja pada satu macam senyawa 

atau reaksi kimia tertentu.  Hal ini disebabkan karena perbedaan struktur kimia 

setiap enzim bersifat tetap, contohnya enzim α-amilase hanya dapat digunakan 

pada proses perombakan amilum menjadi glukosa (Maton dkk., 1993). 
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α – amilase adalah enzim yang pertama ditemukan dan diisolasi (Boyer dan 

Ingle, 1972).  α – amilase memiliki nama lain yaitu 1,4 - α –D-glukan glukano 

hidrolase; glikogenase.  Enzim ini menghidrolisis pati, glikogen, dan polisakarida 

lainnya melalui pemutusan ikatan α –1,4-glikosida secara acak.  Karena 

kemampuannya bekerja di bagian manapun dari substrat, α – amilase bekerja 

lebih cepat daripada β- amilase (Maton dkk., 1993). 

 

Pati merupakan substansi yang terlebih dahulu harus diubah menjadi molekul 

lebih sederhana agar dapat diserap oleh sel.  Pada uji deteksi amilase, degradasi 

yang terjadi pada pati dapat diketahui dengan hilangnya material yang terwarnai 

oleh iodin (Nur, 2011). 

 

Penentuan keaktifan enzim biasanya didasarkan pada penguraian substrat oleh 

enzim.  Keaktifan enzim α-amilase dapat diketahui dengan metode kolorimetri 

fuwa (Setyasih dkk., 2006). 

 

E.   Medan Magnet dan Pengaruhnya pada Tumbuhan 

 

Medan magnet ialah ruang di sekitar magnet.  Di sekitar kawat yang dialiri arus 

akan timbul medan magnet.  Medan magnet dapat dinyatakan dengan 

menggunakan garis-garis induksi.  Arah garis induksi magnet di suatu titik akan 

menyatakan arah medan magnet di titik tersebut (Aryono, 1980). 
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Gambar 2.  Medan magnet pada kumparan solenoida (Ummah, 2010) 

 

 

Solenoida adalah rangkaian kawat tembaga yang dapat menghasilkan medan 

magnet jika dialiri dengan arus listrik (Giancoli, 2001).  Aliran arus listrik pada 

solenoida akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya dengan pola garis-

garis medannya seperti garis-garis medan yang ditimbulkan oleh medan magnet 

batang (Soedojo, 2000; Alonso dan Finn, 1992).  Besarnya medan magnet di 

sumbu pusat (titik O ) solenoid dapat dihitung dengan rumus berikut ini : 

       

            Bo = medan magnet pada pusat solenoida dalam tesla ( T )  

            μ0 = permeabilitas ruang hampa = 4п . 10 
-7

 Wb/amp. M  

            I = kuat arus listrik dalam ampere ( A )  
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            N = jumlah lilitan dalam solenoida 

           L = panjang solenoida dalam meter ( m ) (Tobing, 2013). 

Bahan atau unsur yang berada di alam semesta dibedakan ke dalam bahan atau 

unsur yang memiliki sifat kemagnetan feromagnetik, paramagnetik, atau 

diamagnetik, termasuk unsur-unsur hara penyusun jaringan tumbuhan dan 

berbagai senyawa organik di dalam sitoplasma tumbuhan (Reitz dkk., 1994). 

Feromagnetik adalah bahan yang mempunyai resultan medan atomis besar 

(Halliday dan Resnick, 1989).  Contohnya antara lain Co, Fe, Ni dan Zn (Alonso 

dan Finn, 1992).  Paramagnetik adalah bahan yang resultan medan magnet 

atomis masing-masing atom/molekulnya tidak nol, tetapi resultan medan magnet 

atomis total seluruh atom/molekul dalam bahan nol (Halliday dan Resnick, 

1989).  Contohnya antara lain CO2, H2O, N2, O2, dan Al (Alonso dan Finn, 

1992).  Diamagnetik adalah bahan yang resultan medan magnet atomis masing-

masing atom atau molekulnya nol, tetapi orbit dan spinnya tidak nol (Halliday 

dan Resnick, 1989).  Contohnya H2 (Reitz dkk., 1994). 

Keberadaan medan magnit di sekitar bahan/unsur yang bersifat diamagnetik akan 

menyebabkan bahan/unsur tersebut mengalami magnetisasi dengan arah yang 

berlawanan dengan medan magnet tersebut, sedangkan arah magnetisasi 

bahan/unsur yang bersifat feromagnetik dan paramagnetik akan searah dengan 

medan magnet (Reitz dkk., 1994). 

Efek medan magnet yang menguntungkan pada tanaman telah didiskusikan 

selama lebih dari satu dekade (Wojcik, 1995; Aladjadjiyan dan Ylieva, 2003; 
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Esitken dan Turan, 2003).  Aladjadjiyan (2003) mengemukakan bahwa dalam sel 

tanaman terdapat partikel-partikel yang bermuatan listrik dan memiliki massa.  

Partikel tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu.  Interaksi antara medan 

elektromagnetik luar dengan partikel-partikel menyebabkan terserapnya energi 

medan elektromagnetik, selanjutnya energi tersebut diubah ke dalam bentuk 

senyawa kimia sehingga dapat mempercepat proses-proses perkecambahan dan 

pertumbuhan tanaman. 

 

Medan magnet dapat merubah sifat fisik dan kimia air, seperti tegangan 

permukaan, konduktivitas, kelarutan garam, indeks bias dan pH.  Air yang diberi 

pemaparan medan magnet dapat diserap lebih mudah oleh jaringan benih 

dibandingkan air yang tidak diberi pemaparan medan magnet, sehingga 

mempersingkat dormansi biji dan meningkatkan prosentase perkecambahannya 

(Morejon dkk., 2007). 

 

Medan magnet merangsang perkecambahandan berperan penting dalam 

mempercepat aktivitas protein dan pertumbuhan akar (Aladjadjiyan dan Ylieva, 

2003).  Selain itu, medan magnet juga memperbesar hipokotil dan akar vegetatif 

pada Nilam (Pogestemon cablin Benth.) yang ditumbuhkan secara in vitro pada 

media Murrashige dan Skoog (MS) yang diletakkan di atas medan magnet 

dengan arah mendekati pusat bumi (Putra, 2003).  Penelitian oleh Dhawi dan Al-

Khayri (2009) membuktikan bahwa pemaparan kuat medan magnet sebesar 1500 
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mT selama 0, 1, 5, 10 dan 15 menit dapat meningkatkan kandungan ion N, K, Ca, 

Mg, Fe, Mn dan Zn pada tanaman Kurma (Phoenix dactylifera L.) 

 

Hasil penelitian Kamelia (2005) dan Manaf (2005) medan magnet yang arahnya 

menjauhi pusat bumi berpengaruh terhadap panjang hipokotil kedelai (Glycine 

max (L.) Merr.).  Penelitian yang dilakukan pada buah Strawberry (Fragaria x 

ananassa) yang diberi perlakuan kuat medan magnet 0,096 T; 0,192 T, dan 0,384 

T memiliki rata-rata berat basah yang lebih tinggi dibandingkan kontrol (Esitken 

dan Turan, 2003). 

 


