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PRAKATA
Bismillahirrohmanirrohim,
Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya
kepada penulis sehingga buku yang berjudul “Anatomi
Tumbuhan (Analisis Teori dan Praktek)” dapat hadir
dihadapan pembaca. Buku ini diharapkaan dapat
memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan kualitas
pendidikan khususnya berkaitan dengan Ekologi
tumbuhan.
Pada buku ini memuat analisis teori dan praktek
seperti teori tengan sel tumbuhan, proses deferensiasi
Jaringan epidermis sampai jaringan permanen dan
organ-organ tumbuhan (akar, batang, daun, bunga, buah,
biji). Analisis Praktek memuat praktikum identifikasi
jaringan akar, batang monokotil dan dikotil. Buku ini
diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan
analisis dan keterampilan praktek mahasiswa maupun
pembaca pada umumnya dalam memahami anatomi
tumbuhan secara sederhana, terutama diaplikasikan di
laboratorium dan lapangan. Seiring telah terwujudnya
buku ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih
yang tulus kepada pimpinan Sekolah Tinggi Keguruan
dan Ilmu Bima yang telah memberikan dorongan
motivasi untuk selalu berkarya kepada penulis. Ucapan
terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan
dosen di Program Studi Pendidikan Biologi STKIP Bima
yang telah memberikan masukan dan saran kepada
penulis dalam rangka memperbaiki dan penyempurnaan
buku ini.
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Kehadiran buku ini semoga dapat mengisi
kekurangan buku-buku yang ada di masyarakat sekaligus
menambah referensi buku tentang kajian Anatomi
Tumbuhan. Kami menyadari bahwa tulisan ini mungkin
masih jauh dari kesempurnaan, saran dan kritikan dari
para pembaca kami harapkan.
Semoga dengan segala keterbatasan pemikiran
dan gagasan penulis, buku ini dapat memberikan
manfaat bagi perkembangan kualitas pendidikan. Aamiin.
Bima,

Januari 2021
Penulis,
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BAB I
KONSEP DASAR ANATOMI TUMBUHAN
A. Pemahaman Dasar Anatomi Tumbuhan
Allah SWT menciptakan Alam semesta ini terdiri
dari beberapa komponen antara lain komponen biotik
dan abiotik. Komponen biotik akan membahas tentang
makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak dan
sangat beraneka ragam. Mulai dari laut, dataran rendah,
sampai di pegunungan, terdapat berbagai makhluk hidup
yang jumlahnya banyak dan sangat beraneka ragam.
Diantaranya adalah manusia, hewan dan tumbuhan.
Tumbuhan memiliki struktur dan karakter khusus untuk
menunjang kehidupannya di habitat dan habitusnya.
setiap tumbuhan memiliki struktur sel dan jaringan yang
bervariasi tergantung pada tahap pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan di lingkungan itu sendiri. Ilmu
pengetahuan tentang biologi membahas berbagai
persoalan kondisi lingkungan termasuk menjelaskan
bagaimana pengaruh lingkunan terhadap struktur tubuh
tumbuhan.
Selain itu mahluk hidup yang ada di bumi kita ini
banyak sekali jumlahnya dan beraneka ragam jenisnya.
Rasa penasaran serta hasrat dan keinginan untuk
mengelompokan serta meneliti segala sesuatu yang ada
di sekitarnya adalah naluri yang dibawa oleh manusia
sejak ia dilahirkan diatas muka bumi dan semenjak
semula manusia telah berusaha untuk memahami dan
mencari tahu segala sesuatu yang yang berkaitan dengan
tumbuhan, hal ini didasarkan bahwa keanekaragaman
tumbuhan yang ada di bumi kita. Kesadaran dan usaha
itulah yang akhirnya melahirkan salah satu cabang ilmu
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biologi yang disebut dengan anatomi tumbuhan (Bercu,
2012).
Suatu hal yang perlu kita ketahui bahwa ilmu
pengetahuan yang kita pelajari bersifat dinamis
tergantung kondisi dan keadaan yang terjadi
dilingkungan. Dalam ilmu biologi misalnya kita mengenal
apa yang dimaksud dengan fisiologi dan anatomi
tumbuhan. Fisiologi dan anatomi tumbuhan adalah salah
satu cabang ilmu biologi yang mengkaji masalah tentang
tumbuhan berkenaan dengan bagian luar dan bagian
dalam seperti habitus, sel, jaringan dan organ tumbuhan.
Ilmu tumbuhan pada saat ini telah mengalami kemajuan
yang demikian pesat (Neni, 2019). Dari berbagai ilmu
tumbuhan yang sekarang telah berdiri sendiri adalah
Morfologi tumuhan, ekologi tumbuhan.
Bentuk hidup suatu tumbuhan merupakan bentuk
yang dihasilkan untuk tubuh vegetatif sebagai akibat
proses kehidupan, termasuk prosesproses yang
dipengaruhi oleh lingkungan selama kehidupan
tumbuhan. Pada dasarnya tumbuhan tersusun atas tiga
organ pokok yaitu akar (radiks), batang (kaulis), dan
daun (folium), sedang bagian lain dari tubuh tumbuhan
dapat dipandang sebagai turunan (derivat) dari salah
satu atau dua bagian pokok tersebut yang telah
mengalami perubahan bentuk, sifat, atau fungsi.
Tumbuhan yang mempunyai ketiga unsur pokok tersebut
dikelompokkan dalam kormofita (Dwidjoseputro, 1992).
Tumbuhan tersusun dari berbagai organ seperti
akar, batang, daun dan organ reproduksi. Organ-organ
tersebut juga tersusun dari berbagai sel dan jaringan,
seperti jaringan dewasa, meristem, parenkim,
sklerenkim, kolenkim, epidermis dan jaringan
pengangkut. Epidermis merupakan lapisan sel-sel paling
2

luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji,
batang dan akar . Berdasarkan ontogeninya, epidermis
berasal dari jaringan meristematik yaitu protoderm .
Epidermis berperan sebagai pelindung bagian dalam
organ tumbuhan, selain itu jaringan epidermis dapat
berkembang dan mengalami modifikasi seperti stomata
dan trikomata (Rompas, 2011). Fungsi dari bagian tubuh
tumbuhan itu bermacam-macam dan sangat berguna
bagi tumbuhan itu maupun makhluk hidup yang lain.
Kajian Anatomi tumbuhan juga berperan penting
dalam bidang ekologi terutama dalam mempelajari
interaksi antara tumbuhan dan lingkungannya. Sebagai
contoh, kandungan hasil metabolisme sekunder seperti
antosianin, flavonoid, alkaloid pada tanaman babandotan,
ternyata lebih membeikan manfaat bagi kehidupat
mahluk lain terutama manusia (Azmin dkk, 2019).
Senyawa antosianin merupakan bahan aktif yang sangat
bermanfaat dalam bidang farmasi. Lebih lanjut, anatomi
tumbuhan juga sangat penting bagi ahli fitopatologi
terutama untuk memahami hubungan atau interaksi
antara tumbuhan inang dan penyakit. Selain itu,
tumbuhan dalam kehidupannya dapat menopang
kehidupan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan
juga manusia. Kehidupan dari tumbuhan sangatlah
berguna dan memliki banyak manfaat, kegunaan dan
manfaat itu banyak sekali membantu makhluk hidup di
kehidupannya (Sumardi dan Pudjoarinto, 1993).
Hal ini dikarenakan anatomi tumbuhan memiliki
peranan yang sangat penting dalam hubungan antar ilmu
pengetahuan, karena tafsiran dan penjelasannya yang
sesungguhnya dari fungsi bagian tumbuhan bertumpu
pada pengetahuan yang baik tentang sel dan jaringan
yang berkaitan dengan fungsi tersebut (Haryanti, 2010).
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B. Kajian Anatomi Tumbuhan
Dalam memahami berbagai ilmu biologi maka perlu
adanya pembagian sub materi karena cangkupannya
sangat luas. Salah satu cabang ilmu biologi yang
membelajari tentang tumbuhan adalah anatomi
tumbuhan. Ilmu anatomi tumbuhan merupakan dasar
untuk berbagai cabang ilmu lainnya (Dwidjoseputro,
1992). Misalnya anatomi tumbuhan, anatomi manusia
dan anatomi hewan yang masing-masing memiliki peran
dan fungsi yang sangat berbeda. Pada Anatomi tumbuhan
selain dipelajari untuk Ilmu farmasi atau obat-obatan
(hasil metabolisme sekunder), ilmu morfologi tapi juga
beberapa dipelajari oleh Ilmu botani dalam sistem
pertanian. Ilmu anatomi tumbuhan juga memiliki
keterkaitan dengan fisiologi tumbuhan karena dua
cabang ilmu ini sangat diperlukan dalam pengembangan
studi dibidang biologi, kedokteran hewan, peternakan,
pertanian dan lain-lain (Fahn, 1991).
Anatomi tumbuhan atau disebut juga sebagai
fitoanatomi merupakan analogi dari anatomi manusia
atau hewan. Walaupun secara prinsip pemahaman atau
kajian yang dilakukan adalah melihat keseluruhan fisik
(tubuh) sebagai bagian-bagian yang secara fungsional
berbeda, namun anatomi tumbuhan menggunakan
pendekatan metode atau cara yang berbeda dari anatomi
hewan. Untuk Organ tumbuhan terekspos mulai dari luar
sampai bagian yang paling dalam, sehingga umumnya
tidak perlu dilakukan pembedahan. Anatomi tumbuhan
biasanya dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan sub
kajian dalam kehidupan. Yang pertama adalah
Organologi mempelajari struktur dan fungsi organ
berdasarkan jaringan-jaringan penyusunnya, yang kedua
adalah Histologi mempelajari struktur dan fungsi
4

berbagai jaringan berdasarkan bentuk dan peran sel
penyusunnya, dan yang ke tiga adalah Sitologi
mempelajari struktur dan fungsi sel serta organelorganel di dalamnya, proses kehidupan dalam sel, serta
hubungan antara satu sel dengan sel yang lainnya (Ophin,
2010)
Organologi

Anatomi
Tumbuhan

Histologi

Sitologi
Gambar 1.1 Ruang Lingkup
Menurut Nurlailah (2012) menyatakan bahwa
dalam kajian Anatomi tumbuhan akan menjelaskan
berbagai macam sel dan jaringan penyusun tubuh
tumbuhan serta bagian-bagain tumbuhan. Pembagian
tubuh tumbuhan menjadi sejumlah organ yang dibagibagi lagi menurut sel dan jaringan penyusun tubuh, hal
ini merupakan cara yang mudah untuk mempelajarinya,
sebab
pengelompokan
dan
pembagian
ini
memperlihatkan spesialisasi struktur dan fungsi semua
bagian tumbuhan tumbuhan yang sudah mengalami
proses spesialisasi dan deferensiasi. Namun, konsep
pemahaman dan kajian tentang berbagai bagian itu
hendaknya tidak memisahkan atau membatasi kenyataan
bahwa bagian tubuh tumbuhan adalah satu kesatuan
yang utuh saling melingkapi satu dengan yang lain.
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Berbagai jaringan yang ada pada tumbuhan
dikelompokan dan ditata dalam pola tertentu sesuai
dengan peran dan fungsinya serta berdasarkan proses
perubahan mulai dari jaringan meristem sampai dengan
jaringan dewasa (Lakitan, 1993). Kelompok jaringan
yang sudah melalui proses defensiasi dan proses
terspesialisasi yang terorganisir menjadikan organ-organ
yang sudah dewasa atau permanen pada tumbuhan
seperti Akar, batang, daun, bungga, buah dan biji, hasil
proses ini merupakan organ utama pada tumbuhan
tingkat tinggi. Akar, batang, daun, bungga, buah dan biji
memiliki fungsi yang sesuai bergantung pada penataan
yang sesuai dari jaringan yang membentuknya.
Organ-organ tumbuhan (Akar, batang, daun,
bungga, buah dan biji), memiliki struktur yang
disesuaikan dengan fungsinya. Akar, berfungsi untuk
melekat, menyerap air dan garam tanah, dan menyimpan
cadangan makanan. Batang, memperkuat daun, dan
memindahkan air, garam tanah dan hasil fotosintesis.
Daun merupakan organ utama bagi fotosintesis. Bunga
merupakan organ pembiakan secara seksual dan juga
sebagai tempat terjadinya proses penyerbukan. Menurut
Sumardi (1992) bunga merupakan alat reproduksi
Angiospermae, dibentuk oleh meristem ujung khusus
yang berkembang dari ujung pucuk vegetatif setelah
dirangsang oleh faktor internal dan eksternal untuk
keperluan tersebut, sehingga bunga di katakana sebagai
salah satu organ tubuh tumbuhan yang berfungsi sebagai
alat perkembangbiakan secara generatif yang memiliki
bentuk dan susunan yang berbeda-beda menurut
jenisnya. Sedangkan buah akan terbentuk apabila
penyerbukan pada bunga telah terjadi dan kemudian
diikuti pula oleh pembuahan maka buah akan tumbuh
6

menjadi buah dan biji, pada biji berfungsi sebagai benih
tanaman yang tersimpan dalam daging buah (Rina
Christina, 2012).
Dalam memahami tentang anatomi tumbuhan,
peneliti atau mahasiswa tidak hanya diharapkan
memiliki pemahaman yang parsial, misalnya organ per
organ, tetapi juga harus bersifat integral, karena
terbentuknya salah satu organ disebabkan bekerjanya
sistem organ secara keseluruhan. Contoh, buah tidak
akan terbentuk jika tumbuhan tidak mempunyai sistem
akar, demikian juga halnya dengan organ-organ yang
lainnya, kesemuanya saling mendukung dan saling
menompang satu dengan yang lain (Arrijani, 2006).
Misalnya salah satu organ tumbuhan tidak berfungsi,
dapat dipastikan bahwa proses pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan tersebut tidak akan normal
dan tidak akan terjadi proses defensiasi dalam tubuh
tumbuhan. Untuk dapat memberikan pemahaman yang
utuh kepada para mahasiswa atau peneliti tentang
anatomi tumbuhan, penyajiannya harus sistematis; yaitu
menggunakan pendekatan hierakis struktural dan
memperhatikan proses pembentukannya, yaitu dimulai
dari organ yang letaknya paling bawah: akar, batang,
daun, bunga, buah dan biji (Mulyani, 2006). Penyajian
materi diharapkan secara utuh dan sistematis, serta
pemberian contoh diusahakan menggunakan specimenspesimen yang berbasis lokal. Dengan pemberian materi
secara utuh dan sistematis, mahasiswa akan menyadari
bahwa tumbuhan itu harus dipahami secara utuh, karena
merupakan suatu sistem, tidak ada organ yang berdiri
sendiri, tetapi saling berkaitan artinya, jika salah satu
organ tidak berfungsi maka pembentukan organ yang
lain juga akan terganggu.
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C. Pengertian Anatomi Tumbuhan
Secara bahasa Anatomi tumbuhan berasal dari
bahasa Yunani anatomia yang berarti memotong atau
bagian tubuh. Sehingga Anatomi adalah salah satu cabang
dari ilmu biologi yang berhubungan dengan struktur,
bagian dan organisasi dari makhluk hidup baik
tumbuhan, manusia maupun hewan. Jadi Anatomi
tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari struktur fisik
tumbuhan. Anatomi tumbuhan juga dikenal sebagai
fitoanatomi, dengan praktisi disiplin ilmu, dikenal
sebagai fitoanatomis dengan tujuan untuk mempelajari
lebih lanjut tentang bagaimana organisme dikelompokan
bersama-sama dan bagaimana mereka bekerja sesuai
dengan fungsi dan peranannya masing-masing (Sutrian,
2004). Dengan informasi berfungsi digunakan untuk
memperoleh pengetahuan yang lebih dalam agar
memdapatkan cara untuk memahami tumbuhan dan cara
mengatasi berbagai masalah dalam tubuh tumbuhan
seperti
penyakit
yang
mempengaruhi
proses
pertumbuhan dan perkembagan dalam tubuh tumbuhan
serta dapat melakukan pengolongan tumbuhan dikotil
dan monokotil (Sugeng, 2011).
Fitoanatomis bekerja di sejumlah pengaturan,
termasuk museum alam sejarah, arboretum dan
laboratorium yang mengembangkan tumbuhan baru
untuk pertanian dan botani. Fitoanatomis baik
mempelajari struktur tumbuhan secara keseluruhan dan
membedah mereka untuk belajar tentang bagian-bagian
komponennya. Hal ini juga dapat terjadi pada tingkat
mikroskopis, dengan memeriksa sel-sel anatomi
tumbuhan untuk mempelajari lebih lanjut tentang fungsi
mereka, dan untuk membedakan antara berbagai jenis
sel tumbuhan (Yuni dkk, 2005). Anatomi tumbuhan juga
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tertarik dalam pengembangan tumbuhan, dari tahap
awal mereka sebagai benih sampai kematangan mereka
menjadi dewasa. Dengan membedah dan mempelajari
tumbuhan, pelajar, mahasiswa dan peneliti dapat belajar
tentang perbedaan antara berbagai tumbuhan, yang
merupakan bagian penting dari taksonomi tumbuhan.
Dua tumbuhan mungkin terlihat sangat mirip di
permukaan, misalnya, tetapi secara radikal berbeda
ketika mereka dibedah dan dilihat di bawah mikroskop.
Perbedaan ini dapat digunakan untuk menggambarkan
dan mengkategorikan tumbuhan sehingga mereka dapat
ditempatkan dalam sistem taksonomi tumbuhan
(Sumardi, 1993). Anatomi tumbuhan juga dapat
melibatkan dan mempelajari tumbuhan yang baru secara
hati-hati ditemukan untuk mengkonfirmasi bahwa
mereka unik dan untuk mengumpulkan data tentang
mereka yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi
dan mengelompokan.
D. Sejarah Singkat Anatomi Tumbuhan
Sejarah anatomi tumbuhan berawal dari ilmu
pengetahuan yang mempelajari kronologi masalah
anatomi mulai dari kejadian pemeriksaan korban
persembahan pada masa purba hingga analisis rumit
akan bagian-bagian tubuh manusia dan tubuh tumbuhan
oleh para ilmuwan modern. Dalam perkembangannya,
manusia kian memahami fungsi-fungsi dan struktur
tubuh hewan dan tumbuhan melalui ilmu anatomi
modern. Metode pemeriksaan selalu berkembang, dari
pemeriksaan tubuh manusia, hewan dan tumbuhan.
Proses memahmi struktur tubuh mulai dari pembedahan
mayat, sampai dengan teknik-teknik kompleks yang
dikembangkan pada satu abad terakhir ini (Annisa,
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2014). Beberapa pembahasan dalam sejarah awal
anatomi tumbuhan anatara lain, Anatomi tumbuhan
biasanya dibagi menjadi empat bagian berdasarkan
hierarki dalam kehidupan (Soerodikoesoemo dkk, 1993):
1. Organologi, mempelajari struktur dan fungsi organ
berdasarkan jaringan penyusunnya
2. Sitologi, mempelajari struktur dan fungsi sel serta
organel-organel di dalamnya, proses kehidupan dalam
sel, serta hubungan antara satu sel dengan sel
yanglainnya. Sitologi dikenal juga sebagai biologi sel.
3. Morfologi tumbuhan juga sering kali dikaji bersamasama dengan anatomi tumbuhan. Dilihat dari sudut
kegunaan, bagian paling penting dari anatomi khusus
adalah yangmempelajari tentang manusia dengan
berbagai macam pendekatan yang berbeda. Dari sudut
medis, anatomi terdiri dari berbagai pengetahuan
tentang bentuk, letak,ukuran, dan hubungan berbagai
struktur dari tubuh manusia sehat sehingga
seringdisebut sebagai anatomi deskriptif.
4. Histologi meruapakan ilmu yang mempelajari struktur
dan fungsi berbagai jaringan berdasarkan bentuk,
fungsi serta peran sel penyusunnya.
E. Peranan Tumbuhan Bagi Kehidupan Manusia
Kalau kita meneliti tentang kehidupan manusia dari
sejarah perkembangan manusia terutama perkembangan
kehidupannya, sejak dahulu sampai sekarang manusia
mengalami
peningkatan
populasi
atau
telah
berkembangan menjadi milyaran umat manusia, hal ini
disebabkan karena adanya dukungan dan konstibusi
tumbuhan terutama konstribusi pangan. Bahan pangan
penunjang kehidupan yang utama berasal dari tumbuhtumbuhan yang ternyata tumbuh-tumbuhanpun tak
kalah pentingnya bagi kehidupan dan perkembahan
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manusia dan hewan. Ini berarti bahwa kehidupan dan
perkembangan manusia dan hewan sangat tergantung
pada tumbuh dan berkembangnya tumbuh-tumbuha
(Sutrian, 2011).
Dalam sejarah perkembangan tumbuhan apakah
hidupnya tumbuhan itu lebih dahulu atau bersamaan
dengan mulainya kehidupan manusia dan hewan, kaitan
dengan masalah ini tidak perlu diperdebatkan lagi, tapi
yang jelas tumbuhan telah disediakan oleh allah SWT
sang pencipta bagi kelangsungan kehidupan manusia. Ini
berarti lama sebelum kehidupan manusia di atas
permukaan bumi tumbuh-tumbuhan telah lama
melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan
seperti pembentukan berbagi zat makanan, terutama zat
tepung, zat ini terbentuk melalui proses fotosintesi yang
tersimpan dalam sel dan jaringan tumbuhan, zat ini
menjadi sumber energi yang disediakan oleh allah SWT
bagi manusia. Kaitan dengan ini bahwa munusia tidak
dapat membentuk zat tepung atau hidra arang yang
demikian diperlukan bagi kepentingan kehidupan
manusia (Nurlailah, 2012).
Dilihat dari peran tumbuhan bahwa betapa
pentingnya nilai tumbuhan bagi kehidupan manusia,
sehingga banyak para ilmuan atau para ahli pakar
tumbuhan yang menjelaskan bahwa tanpa tumbuhan
tidak mungkin manusia berada diatas muka bumi ini,
hubungan kausalitas antara manusia dengan tumbuhan
sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan dan
perkembangan manusia. Oleh karena itu pentingnya kita
mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan dalam koridor
untuk tetap melestarikan dan menjaga tumbuhan,
sehingga kehidupan manusia selalu terjamin. Hal ini juga
pernah dijelaskan oleh Thomas Malthus seorang pakar
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sekaligus ahli ekonomi yang sangat terkenal, dia
merisaukan kehidupan manusia terhadap pemeliharaan
dan perkembangan tumbuhan sebagai sumber pemberi
kehidupan, padahal bertambahnya jumlah manusia di
muka bumi meningkat dengan sangat pesat,
ketidakseimbangan ini akan berakibat matinya sejumlah
besar manusia karena kelaparan (Judianto, 1992). Kita
yang hidup abad ke 20 ini telah merasakan kebenaran
akan apa yang dikwatirkan atau dirisaukan, maka
pentingnya kita menjaga dan melestarikan tumbuhan
demi kelangsungan kehidupan manusia, salah satunya
adalah mengkaji dan memahami tentang anatomi
tumbuhan.

*****
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BAB II
SEL TUMBUHAN
A. Konsep Dasar Sel Tumbuhan
Penemuan
mikroskop
oleh
antonie
van
Leeuwenhoek telah banyak membantu para para peneliti
dalam melakukan kegiatan penelitian, hasil penemuan
tentang mikroskop memberikan konstribusi besar
terhadap kemajuan ilmu pengetahuan salah satunya
adalah penemuan sel dengan mengunakan mikroskop.
Hal ini juga yang di jelaskan oleh Robert Hooke pada
abad pertengahan ke 17 bahwa dengan memanfaatkan
mikroskop berhasil melihat ruang-ruang kecil yang
dibentuk oleh irisan-irisan pada jaringan tumbuhan.
Jaringan tumbuhan tersebut terlihat susunan dari banyak
ruang kecil yang dibatasi oleh dinding tipis, ruang kecil
tersebut diberinama Sel dan sampai sekarang nama
tersebut dengan ruang sel atau lamen termasuk
membrane sel (Yayan, 2011)
Dalam biologi, sel merupakan kumpulan materi
paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit
penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan
semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi
kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di
dalam sel. Kebanyakan makhluk hidup tersusun atas sel
tunggal, atau disebut organisme uniseluler, misalnya
bakteri dan amuba (Juliarso, 2011). Makhluk hidup
seperti tumbuhan dan manusia merupakan organisme
multiseluler yang terdiri dari banyak tipe sel
terspesialisasi dengan fungsinya masing-masing. Tubuh
manusia, misalnya tersusun atas lebih dari 10 sel. Namun
seluruh tubuh semua organisme berasal dari hasil
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pembelahan satu sel (Novianti, 2011). Contohnya, tubuh
bakteri berasal dari pembelahan sel bakteri induknya,
sementara tubuh tikus berasal dari pada pembelahan sel
telur induknya yang sudah dibuahi. Penemuan dan kajian
awal tentang sel memperoleh kemajuan sejalan dengan
penemuan dan penyempurnaan mikroskop pada abad
ke-17. Robert Hooke pertama kali mendeskripsikan dan
menamai sel pada tahun 1665 ketika ia mengamati suatu
irisan gabus dengan mikroskop yang memiliki
perbesaran 30 kali. Namun demikian, teori sel sebagai
unit kehidupan baru dirumuskan hampir dua abad
setelah itu oleh Matthias Schleiden dan Theodor
Schwann. Selanjutnya sel dikaji dalam cabang biologi
yang disebut biologi sel (Harry dkk, 2007).

Gambar 2.1
Mikroskop Pertama Kali Dan Ruang Sel Yang Ditemukan
(http://iptekdakhlan.blogspot.com/2020/03/struktur-dan
fungsi-sel-i-teori-sel-i.html)
B. Pengertian Sel Tumbuhan
Sel merupakan unit dasar dari kehidupan yang
tidak dijumpai dalam kehidupan unit-unit yang lebih
kecil dari sel. Organisme dapat terdiri dari satu sel atau
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banyak sel. Sel-sel yang berada dalam organisme berasal
dari sel-sel sebelumnya. Organisme satu sel melakukan
semua aktivitas hidupnya di dalam sel itu sendiri,
sedangkan organisme multiseluler sel-sel terlihat dan
tersusun sebagai jaringan ataupun organ maka dalam
melakukan aktivitasnya terdapat pembagian tugas. Sel
yang berbeda dalam multiseluler memiliki struktur dan
fungsi yang berbeda termaksud sel tumbuhan dan sel
hewan. Di dalam organisme hidup, seperti halnya dengan
mesin, ada hubungan yang erat antara struktur dan
fungsi yang berada dalam tubuh tumbuhan (Rahman,
2007).
Menurut (Yuni dkk, 2005) bahwa setiap makhluk
hidup tersusun atas sel yang merupakan unit fungsional
yang terkecil dari makhluk hidup. Makhluk hidup ada
yang tersusun atas satu sel saja yang disebut makhluk
hidup uniselular dan tersusun atas jutaan bahkan
milyaran sel yang disebut makhluk hidup multiselluler.
Makhluk hidup tingkat tinggi yang termasuk dalam
kingdom hewan dan tumbuhan tersusun atas milayaran
sel. Sel tersebut dapat bekerja bersama-sama sesuai
dengan tugas masing-masing sehingga makhluk hidup itu
dapat hidup dan melaksanakan aktivitasnya seperti
melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan
serta proses perkembangbiakan.
Sedangkan menurut (Rompas dkk, 2011)
menyatakan bahwa Sel yang menyusun makhluk hidup
tingkat tinggi memang sangat kecil ukurannya sehingga
tidak dapat dilihat dengan alat bantu yang sederhana,
tetapi memiliki tugas yang sangat besar layaknya sebuah
kota yang memiliki bagian-bagian untuk menunjang
kehidupan kota. Bagian-bagian yang menunjang
kehidupan sel disebut organel-organel. Demikian
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illustrasi tugas dan aktivitas sebuah sel makhluk hidup
yang sangat rumit (Harry, 2007).
Secara struktural, sel merupakan satuan terkecil
mahluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan, yang
merupakan unit terkecil penyusun mahluk hidup. Secara
fungsional, sel berfungsi untu menjalankan fungsi
kehidupan (menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel
penyusunya
berfungsi),
kemudian
membentuk
organisme. Sel berkembang biak dengan cara membelah
diri (secara mitosis). Selain itu sel juga mengandung
materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat mahluk
hidup, maka sifat mahluk hidup dapat diwariskan kepada
keturunannya. Setiap sel, pada tahap tertentu dalam
hidupnya, mengandung DNA sebagai materi yang dapat
diwariskan dan mengarahkan aktivitas sel tersebut.
Selain itu, semua sel memiliki struktur yang disebut
ribosom yang berfungsi dalam pembuatan protein yang
akan digunakan sebagai katalis pada berbagai reaksi
kimia dalam sel tersebut (Thorpe, 1984).
Di alam dapat kita jumpai dua kelompok sel, yaitu
sel-sel prokariotik dan sel-sel eukariotik. Sel prokariotik
biasanya tidak mempunyai inti yang jelas atau tidak
memiliki nukleus, tetapi memiliki materi inti, misalnya
pada bakteri dan ganggang biru dan hijau, tumbuhan ini
dikelompokan dalam tumbuhan tingkat rendah. Ukuran
selnya sangat kecil dan biasanya dinding sel prokariotik
bukan selulosa sehingga secara kimiawi berbeda dengan
dinding sel tumbuhan tingkat tinggi. Ukuran ketebalan
dinding sel berkisar antara 10 sampai 20 nanometer
(nm) dan kadang-kadang diselaputi oleh kapsul sejenis
jeli yang relatif tebal atau lendir dari bahan protein.
Sedangkan Sel-sel eukariotik dijumpai pada protista,
fungi dan tumbuhan, dengan struktur yang lebih maju
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dan adanya membran yang membungkus isi sel, jenis
tumbuhan tersebut dikelompokan dalam tumbuhan
tingkat tinggi (Winatasasmita, 1994). Akan tetapi beberapa
protista tidak memiliki dinding sel, hanya mempunyai
membran saja. Demikian pula pada sel-sel muda dan
banyak sel dari tumbuhan hanya memiliki dinding
primer atau dinding tipis.
Sehingga sel pada organisme multiseluler tidak
akan bertahan lama jika masing-masing berdiri sendiri.
Sel yang sama dikelompokkan dan berkumpul
membentuk salah satu jaringan yang membangun organ
dan kemudian sistem organ yang membentuk tubuh
organisme tersebut. Contohnya, kumpulan sel
membentuk jaringan meristem pada tumbuhan yang
merupakan bagian dari jaringan. Sementara sel sendiri
tersusun atas komponen-komponen yang disebut
organel yang ada pada tubuh tumbuhan (Anonim, 2013).
Sel terkecil yang dikenal manusia ialah bakteri
Mycoplasma dengan diameter 0,0001 sampai 0,001 mm,
sedangkan salah satu sel tunggal yang bisa dilihat dengan
mata telanjang ialah telur ayam yang belum dibuahi.
Akan tetapi, sebagian besar sel berdiameter antara 1
sampai 100 µm (0,001–0,1 mm) termasuk sel yang ada
pada tumbuhan, sehingga hanya bisa dilihat dengan
mikroskop, dengan adanya mikroskop yang berfariasi
mempermudah penemuaan tentang ukrang sel, semakin
cangih mikroskop maka semakin mudah kita
mempelajari struktur dan bentuk sel pada tumbuhan dan
hewan termasuk pada manusia (Harry dkk, 2007). Pada
kenyataannya sel akan selalu berhubungan erat dengan
jaringan tubuh hal ini disebabkan bahwa karena sel
melakukan proses deferensiasi serta berkumpul
membentuk jaringan. Sel dan jaringan terdapat baik pada
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organisme tumbuhan maupun hewan (Rahman, 2007).
Cabang biologi yang khusus membahas tentang jaringan
disebut histologi. Secara umum Jaringan merupakan
kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang
sama.
C. Sifat Kimia Sel
Sel secara keseluruhan tersusun dari zat-zat kimia,
yaitu atom dan molekul. Sel dapat berbeda bentuk,
susunan, sifat, dan fungsinya. Meskipun demikian fungsi
dari sel tersebut tidak jauh berbeda dengan sifat-sifat
atom atau molekul penyusunnya. Keadaan zat-zat kimia
dalam sel tidak statis, mereka selalu berubah-ubah akibat
dari proses fisika dan kimia yang terjadi pada sel
tersebut. Secara umum sel tersusun oleh unsur-unsur
kimia seperti O, C, N, H, Ca, P, Cl, S, K, Na dan Mg.
sedangkan Senyawa yang menyusun sel atau
protoplasma yaitu air, protein, lemak/lipid dan
karbohidrat, kebutuhan dari jumlah masing-masing
senyawa tersebut adalah bervariasi tergantung dari jenis
dan umur sel (Harry dkk, 2007).
Keseluruhan reaksi kimia yang membuat makhluk
hidup mampu melakukan aktivitasnya disebut
metabolisme dan sebagian besar reaksi kimia tersebut
terjadi di dalam sel. Metabolisme yang terjadi di dalam
sel dapat berupa reaksi katabolik, yaitu perombakan
senyawa kimia untuk menghasilkan energi maupun
untuk dijadikan bahan pembentukan senyawa lain, dan
reaksi anabolik, yaitu reaksi penyusunan komponen sel.
Salah satu proses katabolik yang merombak molekul
makanan untuk menghasilkan energi di dalam sel ialah
respirasi seluler, yang sebagian besar berlangsung di
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dalam
mitokondria
(Prawirohartono, 2004).

eukariota

atau

sitosol

Tabel 2.1
Porsentase Komponen Senyawa Penyusun Sel Pada
Tumbuhan
Komponen
Porsentase
Air
75%
Protein
2%
Lemak / lipid
1%
Karbohidrat
20%
Anorganik Padat
2%
(Harry dkk, 2007)
D. Sifat Fisika Sel
Protoplasma terdiri dari berbagai jenis unsur dan
senyawa baik organik maupun anorganik yang
heterogen. Ukuran-ukuran partikel yang terlarut dalam
protoplasma berkisar antara 0,001sampai 0,1 mikron
sehingga termasuk larutan koloid. Senyawa organik yang
menyusun matriks (protoplasma berbentuk cair), seperti
karbohidrat, protein, dan lemak berupa suspensi ukuran
lebih besar dari 0,1 mikron, sedangkan ion-ion yang
berukuran lebih kecil dari 0,001 mikron berupa larutan
murni (Winatasasmita,1994). Keadaan komposisi tersebut
menyebabkan protoplasma memiliki sifat fisika sebagai
berikut:
1. Gerak Brown, yaitu gerak dari molekul-molekul
protoplasma yang tidak beraturan karena adanya
molekul air. Gerak ini diteliti oleh Robert Brown pada
tahun (1982), seorang ahli Botani bangsa Skotlandia di
dalam larutan koloid. Gerak Brown ini biasanya terjadi
dalam larutan koloid dan tergantung pada temperatur
dan ukuran partikel yang dibutuhkan oleh sel.
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2. Larutan koloid protoplasma dapat memantulkan
cahaya bila arah datangnya sinar tepat mengenai
sistem koloid, peristiwa pemantulan cahaya tersebut
disebut Efek Tyndall.
3. Cyklosis, yaitu gerakan berupa arus yang terjadi pada
protoplasma yang berbeda yang disebabkan oleh
adanya Tekanan hidrostatis, Temperatur, tekanan pH,
Kekentalan (viskositas) dan yang paling penting
adalah Umur sel tumbuhan
4. Gerak Amoeboid adalah gerakan protoplasma pada sel
(terutama pada satu sel seperti amoeba, protozoa,
serta leukosit) yang disebabkan oleh perubahan fungsi
sehingga sitoplasma mengalami proses pemanjangan.
5. Tegangan permukaan terjadi karena tertariknya
molekul-molekul pada permukaan oleh molekul di
bawahnya yang bergerak bebas dengan kekuatan pada
setiap arah yang sama. Akibat tarikan tersebut
molekul permukaan menjadi terikat sehingga terjadi
tegangan yang disebut tegangan permukaan.
6. Absorpsi yaitu gerakan yang dapat meningkatnya
konsentrasi substansi pada permukaan suatu larutan.
E. Proses Pembelahan Sel Pada Tumbuhan
Dalam pertumbuhan yang terjadi umum pada
tumbuhan, kita mengetahui bahwa jaringan dan organ
tumbuhan akan menjadi bertambah besar, bertambah
panjang serta bercabang-cabang. Terjadinya hal
demikian di karenakan terdapatnya perbanyakan dan
pertumbuhan sel yang menyusun pada tubuh tumbuhan
atau adanya proses deferensiasi sel menjadi jaringan
(Harry dkk, 2007). Proses pembelahan dan proses
perbanyakan sel dapat terjadi karena terjadinya proses
pembelahan pada sel tumbuhan.
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Umumnya pada tumbuhan terdapat zigot sebagai
hasil dari peleburan antara dua sel kelamin yang
berlainan yang selanjutnya dari zigot ini mulai
berlangsungnya proses pembelahan sel misalnya dari sel
yang satu dapat membelah menjadi duadari dua terbelah
lagi menjadi empat selanjunya menjadi delapan dan
demikian seterusnya berlangsung hingga pada akhir
proses pembelahan sel akan menjadi beratus ratus,
ribuandan jutaan sel yang dapat membagun suatu
individu tumbuhan tumbuhan dengan baik. Proses
pembelahan sel ini dimulai dengan pembelahan intinya
yang selanjutnya terjadi pembelahan plasma atau proses
pembelahan sel. Dalam proses pembelahan sel ini kita
mengenal atau mengetahui pembelahan sel secara
mitosis, miosis dan amitosis (Thorpe, 1984).
F. Perbedaan Sel Tumbuhan Denga Sel Hewan
Antara sel hewan dan tumbuhan telah memiliki
tugas sendiri-sendiri yang berbeda sehingga organel
penyusun keduanya juga berbeda sesuai tugas masingmasing. Pada gambar dibawah ini, organel penyusun sel
tumbuhan dan sel hewan (Winatasasmita, 1994).

Gambar 2.2 Struktur Sel Tumbuhan dan Sel Hewan
(http://iptekdakhlan.blogspot.com/2020/03/strukturdan-fungsi-sel-i-teori-sel-i.html)
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Stuktur bagian-bagian penting yang ada pada sel
tumbuhan dan sel hewan antara lain
Dinding sel
Merupakan penyusun sel
tumbuhan yang tersusun atas
serat-serat sellulosa, bersifat
tebal
dan
kaku
untuk
membantu mempertahankan
bentuk sel dan melindungi sel
dari
kerusakan
mekanis.
Dinding
sel
terdapat
plasmodesmata
yang
berfungsi untuk hubungan
dengan sel disebelahnya.
Vakuola
Adalah suatu rongga yang
berisi cairan yang dikelilingi
oleh selapis membran yang
disebut tonoplas. Vakuola
berisi cairan yang berupa
larutan garam mineral, gula,
oksigen, asam organik, CO2,
pigmen, enzim dan sisa
metabolime
yang
lain.
Vakuola merupakan organela
yang
berfungsi
untuk
menimbun
sisa-sisa
metabolisme
dan
untuk
penguraian molekul-molekul
sederhana (berfungsi seperti
lisosom).
Pada
hewan
terdapat vakuola tetapi sangat
kecil atau justru tidak terlihat.
Mitokondria
Adalah organel yang memiliki
struktur amat kompleks yang
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Kloroplas

Lisosom

Mikrotubulus

berfungsi untuk membentuk
energi atau disebut “the
power house” mitokondria
merupakan
tempat
berlangsungya
respirasi
aerobik pada tingkat selluler.
Mitokondria memiliki enzimenzim yang berperanan untuk
mengatur daur krebs yaitu
sitokrom.
Adalah
organel
yang
berperanan dalam fotosintesis
karena adnya klorofil dan
pigmen fotosintetik.
Lisosom merupakan organel
yang berperanan dalam
kegiatan fagositik karena di
dalam
lisosom
banyak
terkandung enzim pencerna
hidrolitik seperti protease,
nuklease, lipase, dan fosfatase.
Secara umum fungsi lisosom
adalah untuk penguraian
molekul-molekul.
Adalah organel berbentuk
benang-benang silindris yang
tersusun
atas
protein.
mikrotubula bersifat kaku
sehingga berfungsi sebagai
rangka sel yang berfungsi
untuk
mempertahankan
bentuk
sel.
Pada
saat
pembelahan
mikrotubulus
23

Mikrofilamen

Peroksisom

Membran sel
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berperan dalam pembelahan
dengan
menjadi
benang
gelendong.
Organel sejenis mikrotubulus
yang tersusun atas protein
aktin dan myosin. Fungsi dari
mikrofilamin adalah dalam
bergerakan
sel.
dalam
makhluk hidup tingkat tinggi.
Pergerakan
atau
aliran
sitoplasma di atur oleh
mikrofilamen.
Peroksisom
merupakan
organel
yang
senantiasa
berasosiasi dengan organel
lain, dan banyak mengadnung
katalase dan oksidase. Enzim
ini akan mengkatalisis H2O2
yang berbahaya bagi tubuh.
Selain itu lisosom berfungsi
untuk
perubahan
lemak
menjadi
karohidrat
seta
perubahan purin.
Merupakan bagian terluar sel
hewan yang membatasi isi sel
dengan lingkungan. Organel
ini berfungsi sebagai selaput
pelindung dan pengontrol
yang bersifat semi permeable
untuk
mengendalikan
pertukaran
zat
antara
sitoplasma dengan lingkungan
sel. Membran sel tersusun

atas
selaput
lipoprotein
(lipida dan protein) Adalah
cairan sel yang mengisi
ruangan antara membran sel
dengan inti sel.
Sitoplasma/protoplasma Sitoplasma tersusun atas
bahan dasar cair yang disebut
sitosol yang berisi air dan
senyawa organic terlarut
seperti garam, asam lemak,
asam amino, gula nukleotida,
protein,
dsb.
Sitoplasma
merupakan sumber bahan
kimia yang penting dan
merupakan
tempat
berlangsungnya metabolisme
tertentu seperti glikolisis,
sintesis protein, sintesis asam
lemak.
Nuleus
Adalah organel terbesar yang
berbentuk bulat hingga oval,
berfungsi
untuk
mengendalikan
seluruh
kegiatan sel. Sel eukariotik
memiliki membran inti atau
karioteka
sementara
sel
prokariotik tidak memiliki
membran inti atau karioteka.
Retikulum endoplasma
Adalah
organel
yang
bertindak sebagai saluransaluran dalam sitoplasma
yang
menghubungkan
membran sel dengan nukleus.
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Ribosom

Apparatus golgi

Fungsi
dari
retikulum
endoplasma adalah untuk
transportasi protein.
Organel yang terdapat bebas
didalam
sitoplasma
atau
menempel pada retikulum
endoplasma yang tersusun
atas protein dan RNA.
Ribosom berfungsi untuk
sisntesis protein.
Organel yang berbentu seperti
kantong pipih yang berbentuk
jala yang terpusat pada salah
satu sisi nukleus. Organel ini
berfungsi untuk pengemasan
dan sekresi protein

Tabel 2.2
Secara Singkat Perbedaan Sel Tumbuhan Dan Sel Hewan
Bagian-bagian Sel
Bagian-bagian Sel
tumbuhan
hewan
Dinding sel
Membran sel
Membran sel
Protoplasma
Protoplasma
Nukleus
Nukleus
Retikulum endoplasma
Retikulum endoplasma
Ribosoma
Ribosoma
Mitokondria
Mitokondria
Apparatus golgi
Apparatus golgi
Peroksisom
Peroksisom
Mikrotubula/
mikrofilamen
Mikrotubula/mikrofilamen
Lisosom
Kloroplas
Vakuola
Vakuola
Kecil
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1. Dinding Sel
Dinding sel terdiri dari dinding primer, lamela
tengah dan dinding sekunder. Dinding primer adalah
lapisan yang terbentuk selama proses pembentukan
sel, dengan bentuk yang sangat tipis, ketebalan sekitar
1–3 µm, terdiri dari 9–25% selulosa, 25–50%
hemiselulosa, zat pektat 10–35%, 10% protein serta
mengandung lemak. Sedangkan Dinding sekunder
merupakan lapisan yang ditambahkan setelah proses
pembentukan dinding sel selesai, dapat berlapis-lapis
terutama terdiri dari selulosa yaitu 41-45%,
hemiselulosa 30% dan 22–28% lignin, tidak mudah
ditekan dan bentuknya tidak berubah disebabkan oleh
zat lignin dengan sifat yang lebih kaku dari pada
selulosa (Juliarso, 2001). Bahan pektat berfungsi
untuk merekatkan sel-sel yang berdekatan menjadi
satu dalam membentuk lamela tengah, cocok untuk
peranan ini karena bahan pektat tersebut berada
dalam bentuk gel. Sedangkan zat pektin dapat
dirombak oleh enzim tertentu seperti halnya terjadi
pada proses pematangan pada buah.
Benang sitoplasma yang halus disebut
plasmodesmata yang berfungsi untuk menembus
dinding-dinding sel yang berdekatan melalui bidang
noktah primer, menghamburkan protoplas sel yang
berdampingan. Plasmodesma ini merupakan lamela
yang dibatasi oleh membran sel dari sel yang
berdampingan dan diisi oleh benang retikulum
endoplasma yang berdiameter sekitar 40 nm.
Plasmodesmata penting karena dapat menyatukan
banyak sel dalam jaringan serta tumbuhan ke dalam
satu fungsi secara keseluruhan. Dinding sel yang
berhubungan langsung dengan udara luar atau
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jaringan pelindung sering dilapisi zat kutikula dan
suberin sehingga dapat berfungsi. Kemudian Lapisan
ini juga tidak seluruhnya tertutup rapat sehingga
masih memungkinkan senyawa kimia melewatinya
atau seterusnya masuk melalui ektodesmata yaitu
plasmodesma yang menghadap keluar (Anonim,
2013). Fungsi dinding sel adalah untuk memberikan
kekuatan mekanik sehingga sel mempunyai bentuk
tetap, dapat mengadakan imbibisi air serta
meneruskan air dan senyawa lain yang larut kedalam
protoplasma sel.
2. Protoplas
Protoplas merupakan bagian yang hidup dari sel
meskipun di dalamnya juga terdapat berbagai
senyawa anorganik (tak hidup). Misalnya Berupa
koloid yang tidak berwarna, berisi granula dengan
bentuk tetes-tetes kecil. Adanya granula tersebut
menunjukkan gerak Brown yang dapat digunakan
untuk mengetahui apakah sel itu masih hidup atau
telah mengalami kematian. Protoplas serta semua
bagiannya dibungkus oleh membran, yang berbatasan
dengan dinding sel yang disebut membran sel atau
membran plasma. Protoplas terdiri dari air dengan
porsentase 10–90% serta bahan organik seperti
karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat, fosfatida,
serta berbagai unsur kimia antara lain berbagai ion
anorganik atau dalam berbagai ikatan.
Membran sel yang membatasi pada bagian
protoplasma terdiri dari senyawa lipoprotein yang
membentuk 2 lapisan protein monomolekul dan
mengikat 2 lapisan fosfolipid bimolekul pada protein.
Selain fosfolipid juga dijumpai kolesterol dan
serebrosid. Kemudian Membran ini sifatnya
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diferensial permeable yang artinya dapat melarutkan
senyawa kimia tertentu dan tidak melakukan senyawa
lainnya. Di antara membran plasma dan membran
vakuola terdapat mesoplasma yang tersusun oleh
bahan dasar seperti inklusion. Bahan dasar ini
merupakan cairan dengan pH sekitar 7.0 serta
Kekentalannya bervariasi semakin keluar semakin
kental dan bahan dasar ini juga terdapat di berbagai
organel sel yang pada umumnya tersusun oleh
membran sel (Rompas dkk, 2011). Organel itu
bermacam-macam ukuran dan bentuknya serta
jumlahnya baik pada sel itu sendiri atau di antara selsel lain pada tumbuhan. Ada yang dapat dilihat dengan
mikroskop cahaya dan ada yang harus dengan
mikroskop elektron.
3. Retikulum Endoplasma (RE)
Bila diamati bahwa bahan dasar dari RE berupa
struktur yang terdiri dari rakitan atau anyaman
seperti pipa yang memiliki dinding sel. Kemudian
Retikulum endoplasma dibedakan dalam 2 macam
yaitu RE kasar dan halus. Retikulum endoplasma
dikatakan kasar karena dilengkapi oleh ribosom dan
poliribosom sedangkan RE yang halus tidak dilengkapi
dengan ribosom, sehingga RE dikatakan halus. Fungsi
retikulum endoplasma yaitu mengangkut dan
mensekresikan lemak/lipid, mensekresi gula, sintesis
minyak berupa gliserol dan sintesis protein. Fungsi
lainnya adalah mengangkut enzim tertentu dan
protein serta menembus membran plasma atau keluar
dari sitoplasma dalam proses sekresi.
4. Diktiosom
Disebut pula alat golgi, berbentuk pipa dengan
diameter yang lebih besar dari pada retikulum
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5.

6.

7.

8.

endoplasma, tetapi lebih pendek. Jumlahnya juga lebih
sedikit dan tidak ditempeli ribosom. Menghasilkan
vesikula yang dilepaskan ke dalam plasma, untuk
membentuk membran plasma dan dinding sel.
Benda Mikro
Organel ini terdiri dari peroksisom dan
glioksisom. Peroksisom berfungsi yaitu untuk
menguraikan asam glikolat yang dihasilkan dari
proses fotosintesis (C6H12O6+O2) dan memproses
ulang atau mendaur ulang molekul-molekul lain yang
dibutuhkan oleh tubuh tumbuhan kedalam kloroplas.
Kemudian Glioksisom berperan menguraikan lemak
menjadi karbohidrat selama proses perkecambahan
biji maupun sesudahnya.
Sferosom
Berdasarkan bentuk dan cirinya bahwa sferosom
terbungkus oleh membrane sel yang selapis. Lebih
dari 98% terdiri dari lemak atau lipid, hal diduga
sebagai tempat menyimpan lipid dengan ukuran
bervariasi dengan ciri-ciri berbentuk bulat kemudian
selalu bergerak akibat adanya arus plasma atau gerak
Brown pada sel.
Mikrotubula
Organel ini terdapat dalam nukleus dan plasma
sel. Di dalam nukleus mikrotubula berfungsi untuk
membentuk benang spindel yang mengatur gerak
kromatid pada proses pembelahan sel. Sedangkan
Fungsinya dalam plasma belum jelas, hal ini diduga
adanya arah rangkaian molekul selulosa pada saat
penebalan dinding sel.
Ribosom
Susunannya terdiri dari protein dan ribosom,
RNA, bebas dalam bahan dasar dan melekat pada
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retikulum endoplasma. Ribosom dapat mengelompok
dan membentuk poliribosom atau polisom. Apabila
dalam bentuk polisom maka ribosom akan melakukan
proses membentuk protein dan enzim.
9. Mitokondria
Bentuknya hamper sama pada semua sel,
kemudian memiliki ukuran lebih kecil dari plastida,
tetapi lebih besar dari sferosom. Dengan ciri-ciri
terbungkus oleh membran sel dan berbentuk elips.
Pada
permukaan
luarnya
berlubang-lubang,
sedangkan permukaan dalamnya membentuk tonjolan
yang bergaris-garis dan berbentuk krista yang masuk
ke dalam stroma. Jumlah krista bervariasi, semakin
aktif sel melaakukan proses respirasi, maka semakin
banyak krista dalam mitokondria. Bahan dasar atau
substrat mitokondria adalah asam piruvat untuk
dioksidasi menjadi CO2 dan H2 pada respirasi.
Mitokondria terbentuk dari mitokondria yang telah
ada karena mampu membuat DNA dan RNA sendiri
maka sifatnya autonom.
10. Plastida
Plastida adalah organel dengan ukuran diameter
4–6µ, berbentuk lensa terdapat pada semua jenis sel
tumbuhan. Plastida terbentuk dari hasil proses
pembentukan plastida terdahulu atau sebagai hasil
diferensiasi proplastida. Tergantung pada isinya,
plastida dibagi menjadi beberapa antara lain yaitu
kloroplas yang mengandung klorofil, amiloplas atau
amilum, kromoplas (karotenoid). Semua plastida
dapat saling bertukar tipe, tetapi plastida pada suatu
sel selalu sama tipenya. Plastida tersusun oleh
membran rangkap yang membungkus cairan koloid
transparan yang disebut stroma. Pada stroma inilah
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terletak amilum yang berfungsi sebagai penyusun sel
dan jaringan penimbun. Kemudian karotenoid pada
kromoplas berfungsi sebagai penyusun sel pada
bagian tubuh yang berwarna, misalnya bunga, umbi
atau akar dan plastida terpenting adalah kloroplas
karena menjadi tempat berlangsungnya fotosintesis.
11. Nukleus dan Nukleolus
Umumnya setiap sel hanya mengandung 1
nukleus atau inti sel, kecuali sel buluh tapis yang tidak
mempunyai
nukleus.
Bentuknya
membulat,
terbungkus membran nukleus, yang terdiri dari
lapisan tunggal dengan banyak lubang. Plasma
nukleus berbutir-butir merupakan sistem koloid yang
mengandung kromatin pada proses pembelahan sel
dan akan berubah menjadi kromosom. Fungsi
kromosom ini adalah untuk membentuk m-RNA yang
mengatur sintesis protein. Di dalam plasma nukleus
terdapat nukleolus yang jumlahnya setiap sel khas
untuk setiap jenis. Fungsi nukleolus adalah untuk
sintesis r-RNA dan ribosom. Plasma nukleus
mempunyai pH di atas 7.0 karena mengandung histon
protein yang lebih banyak gugus basanya.
12. Vakuola
Secara umum vakuola memiliki peran sebagai
penyimpan cadangan makan dan memiliki ukuran
yang sangat besar dibandingkan dengan organel sel
tumbuhan yang lain. Selain Karakteristik sel
tumbuhan di samping memiliki dinding sel dan
plastid, juga adanya vakuola. Bentuk dan ciri yang
dimiliki oleh jaringan yang hanya memiliki dinding
primer seperti pada daun dan batang muda, hal ini
disebabkan karena adanya air bersama zat yang
terlarut di dalamnya sehingga menimbulkan tekanan
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didalam vakuola. Vakuola mempunyai beberapa fungsi
di antaranya berperan dalam turgiditas dan bentuk
sel, sebagai tempat menyimpan dan penimbunan,
sebagai lisosom, dan berperan pada homeostasis.
Pada sel-sel tumbuhan akan melaksanakan tugas
dan fungsinya apabila semua bagian tubuh tumbuhan
juga berperan seperti jaringan dan organ tumbuhan.
Menurut Nugroho dkk (2006) menjelaskan bahwa selsel penyusun tubuh tumbuhan akan melakukan proses
pembelahan saat terjadi pertumbuhan primer dan
sekunder. Pertumbuhan primer biasanya terjadi pada
bagian ujung batang, ujung akar dan tunas sehingga
menyebabkan bertambah panjangnya ukuran organ
tersebut. Pertumbuhan sekunder terjadi sebagai
akibat aktivitas pembelahan sel, pemanjangan sel dan
aktivitas jaringan kambium pada batang dikotil
sehingga terjadi pembesaran atau pelebaran diameter
batang suatu tumbuhan. Susunan jaringan tumbuhan
dapat pula digunakan sebagai pembeda antara
tumbuhan monokotil dan dikotil, hal ini terjadi
disebabkan adanya aktivitas sel pada tumbuhan.
Menurut Starr et al. (2012) menjelaskan organel
penyusun sel tumbuhan, yaitu dinding sel, membran
sel (membran plasma), sitoplasma, mitokondria,
kloroplas, inti sel (nukleus), ribosom, retikulum
endoplasma (RE), sitoskeleteon, badan golgi, dan
vakuola sentral. Dinding sel, kloroplas dan vakuola
sentral merupakan pembeda dengan sel hewan.
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Gambar 2.3 Organel Sel Tumbuhan
(https://www.britannica.com/science/cell-wall-plantanatomy)
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BAB III
STRUKTUR JARINGAN TUMBUHAN
A. Mengenal Jaringan Pada Tumbuhan

Jaringan di artikan sebagai sekelompok sel yang
memiliki fungsi, tempat asal dan struktur yang sama
membentuk menjadi organ. Kemudian Jaringan dapat
dipelajari secara khusus dalam dalam cabang ilmu
histologi. Dalam arti bahwa jaringan merupakan sel yang
berkumpul pada tumbuhan atau jaringan sering
dikatakan sebagai kumpulan sel yang masing-masing
selnya aktif dalam segala proses hidupnya yaitu aktif
melakukan berbagai reaksi kimia, aktif melakukan proses
fotosintesis, aktif mengadakan metabolisme, aktif
melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan
seperti berkembang biak dan aktif mengadakan
pengambilan zat makanan, sehingga berbagai proses
diatas merupakan kegiatan yang dibutuhkan oleh
tumbuhan dalam rangka meningkatkan proses
deferensiasi dan spesialisasi jaringan didalam tubuh
tumbuhan.
Tumbuhan pada awal perkembangannya, semua sel
tumbuhan melakukan pembelahan diri terus menerus
sampai terbentuknya jaringan di dalam tubuh tumbuhan.
Akan tetapi dengan adanya proses pertumbuhan dan
perkembangan lebih lanjut, pembelahan sel pada
tumbuhan menjadi sangat terbatas di beberapa bagian
khusus dari tumbuhan. Secara umum salah satunya
adalah jaringan meristem, jaringan ini tetap bersifat
embrionik dan selalu membelah diri terus menerus
selama tumbuhan tetap hidup (Rahman, 2007).
Kemudian proses pembelahan sel pada dasarnya dapat
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juga berlangsung pada jaringan selain meristem
contohnya pada jaringan korteks batang, namun jumlah
pembelahan ini sangat terbatas.
Sel-sel meristem tumbuhan akan tumbuh dan
mengalami deferensiasi dan spesialisasi secara morfologi
dan fisiologi artinya dapat membentuk berbagai macam
jaringan dan tidak mempunyai kemampuan untuk
membelah diri. Jaringan ini disebut jaringan dewasa.
Jaringan dewasa merupakan hasil proses defernsiasi dari
jaringan meristem atau jaringan ombrional, jaringan
dewasa juga dikenal dengan jaringan permanen.
Kemudian Jaringan meristem atau jaringan
embrional merupakan jaringan yang terdiri dari
sekelompok sel tumbuhan yang aktif membelah. Dengan
ciri-ciri nya antara lain sel meristem memiliki ukuran sel
yang sangat kecil, berdinding tipis, mempunyai nukleus
yang relatif besar, memiliki membrane sel yang tipis,
memiliki vakuola berukuran sangat kecil dan kaya akan
sitoplasma serta selnya dapat membentuk kuboid atau
prismatis. Ada bagian dari jaringan meristem yang tetap
mempertahankan sifat meristem atau sebagai jaringan
embional selamanya sehingga menjadi bagian yang
berbeda dengan hasil defensiasinya (Lestari, 2005).
Selain itu pada saat yang bersaman bagian meristem
yang lain menambah sel-sel baru ke bagian lain pada
tubuh tumbuhan. Pada setiap jaringan meristem ada selsel tertentu yang membelah diri sedemikian rupa,
sehingga menyebabkan salah satu sel anak atau pemula
tetap berupa meristem, sedangkan sel pemula lain akan
mengalami modifikasi atau proses deferensiasi. Sel baru
atau sel pemula (anakan) yang mengalami modifikasi
lambat laun keluar dari meristem dan akhirnya menjadi
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sebuah jaringan atau sekelompok sel yang berada di
dalam bagian utama tubuh tumbuhan (Yayan, 2011).
Jaringan meristem dibagi menjadi dua yaitu
meristem berdasarkan pembentukannya dan meristem
berdasarkan letaknya. Pertama berdasarkan asal
pembentukannya,
jaringan
meristem
dapat
dikelompokkan menjadi tiga macam promeristem,
meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan
berdasarkan letaknya antara lain meristem apikal, lateral
dan interkalar. Berdasarakan hal diatas, maka akan
dijelaskan satu persatu dibawah ini.
1) Promeristem merupakan jaringan meristem yang
pertama kali dibentuk dalam proses modifikasi.
Promeristem akan mengalami proses deferensiasi
menjadi tiga jaringan yaitu protoderm, prokambium
dan dan meristem dasar. Ketiga jaringan ini masingmasing akan melakukan proses deferensiasisi laigi.
Protoderm mengalami deferensiasi menjadi jaringan
dewasa salah satunya adalah epidermis. Sedangkan
prokambium merupakan cambium pertama yang
dibentuk oleh tumbuhan dan mengalami proses
deferensiasi menjadi tiga jaringan yaitu proto xilem,
proto floem (jaringan pengangkut primer yang
dibentuk oleh tumbuhan) dan cambium vaskuler.
Kemudian meristem dasar juga melakukan proses
deferensiasi menjadi jaringan dasar yaitu prenkim,
parenkim akan di isi beberapa jaringan lagi seperti
korteks, empulur dan silinder pusat.
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Gambar 3.1 Alur Proses Deferensiasi Jaringan Meristem
2) Meristem primer adalah jaringan meristem yang
berada pada tumbuhan dewasa dan masih membelah
melakukan proses pembelahan diri, jaringan ini
umumnya ditemukan pada ujung batang dan ujung
akar yang mengakibatkan tumbuhan bertambah
tinggi. Meristem primer sama dengan meristem apikal,
hal ini dikarenakan bahwa kedua meristem ini samasama mempengaruhi aktivitas pemanjangan atau
pertambahan tinggi pada tumbuhan. Contonya pada
ujung akar dan ujung batang tumbuhan. Artinya kedua
meristem ini yang berperan aktih dalam pertumbuhan
tinggi suatu tanaman dan tumbuhan.
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Gambar 3.2
Struktur Akar, Zona Pembelahan, Modifikasi Pada
Meristem Primer Dan Apikal
(https://www.nafiun.com/2020/12/struktur-dan-fungsiakar-pada-tumbuhan-gambar.html)
Dari struktur gambar ujung akar diatas terlihat
bahwa struktur akar tumbuhan memiliki tiga bagian
zona proses pembelahan atau proses deferensiasi
serta proses spesialisasi antara lain zona pembelahan
sel, pada zona ini sel-sel aktif melakukan proses
pembelahan terus menerus. Kemudian zona
pemanjangan, pada zona ini, terlihat bahwa sel-sel
terus melakukan proses pembelahan terutama proses
pemanjangan sehinggan tumbuhan bisa tumbuh tinggi
karena ada pemanjangan sel. Terakhir zona
pematangan, pada zona ini semua jaringan meristem
sudah menjadi jaringan dewasa yang siap
melaksanakan proses pertumbuhan dan perkembagan
salah satunya adalah proses metabolisme dalam tubuh
tumbuhan.
3) Meristem sekunder berasal dari sel-sel jaringan
dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel
meristematik. Bukan hanya itu meristem sekunder
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sama dengan meristem lateral, karena kedua
meristem ini sama-sama mempengaruhi proses
pelebaran tubuh tumbuhan Contohnya adalah
kambium.
Kambium merupakan lapisan sel-sel yang aktif
membelah di antara pembuluh angkut xilem dan floem.
Kambium dapat ditemukan di dalam batang maupun
akar tumbuhan dikotil (Dicotyledoneae), Gymnospermae,
dan beberapa tumbuhan monokotil. Secara umum
Kambium ada dua macam yaitu kambium Vaskuler dan
Kambium Gabus. Kemudian kambium Vaskuler
merupakan Kambium yang berada pada jaringan
pengangkut, sehingga Kambium vaskuler lah yang
menumbuhkan Xilem dan Floem Sekunder. Sedangkan
Kambium gabus dikenal juga dengan felogen artinya
kambium yang berperan setelah tumbuhan sudah besar
atau dewasa atau bahkan epidermisnya mengalami
kerusakan. Menurut (Yulanda dkk, 2011) mengatakan
bahwa Kambium gabus (felogen) adalah jaringan
kambium yang membentuk lapisan pelindung periderm
(gabus).
Kambium Vaskuler terdiri dari dua macam yaitu
Kambium intervaskuler dan kambium intravaskuler.
Kambium intervaskuler yang letaknya antara jaringan
pengangkut yang satu dengan pengangkut yang lainnya,
sedangkan kambium intravaskuler letaknya diantara
xylem dan floem. Ada dua proses yang terjadi pada
cambium Vaskuler yaitu proses kelur dan proses
kedalam, proses keluar menumbuhkan flem sekunder
dan kearah dalam menumbuhkan xylem sekunder.
Sedangkan Kambium gabus letaknya dibawah
jaringan epidermis yang ada pada akar dan batang yang
sudah tua. Aktivitas kambium gabus atau nama lainnya
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felogen yang melalui dua proses yaitu proses kearah luar
akan membentuk atau menumbuhkan sel gabus atau
felem yang berperan dalam memperbaiki jaringan
epidermis yang sudah rusak atau bahkan sudah dewasa,
sedangkan ke arah dalam akan membentuk feloderm
(korteks sekunder).

Gambar 3.3
Gambar sayatan Melintang Batang Dikotil dan Letak
Kambium Vaskuler
Pada gambar diatas menunjukan bahwa struktur
anatomi batang terlihat dua kambium yang berperan
dalam membentuk jaringan pengakut sekunder yaitu
xylem dan floem sekunder kedua kambium tersebut
adalah kambium vaskuler. Pada sel gabus atau felem
yang dibentuk oleh kambium gabus tersusun dari zat
suberin, zat suberin inilah yang berperan dalam felem
yang melindungi jaringan epidermis yang rusak, selain
kambium juga ada empulur yang perberan untuk
melindungi akar, ada juga korteks yang berperan sebagai
jaringan dasar yang memberikan kekuatan pada
tumbuhan.
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Gambar 3.4
Letak Dan Struktur Kambium Gabus Pada Epidermis
Yang Rusak

Gambar 3.5
Struktur dan Letak Meristem Primer dan Apikal Pada
Ujung Akar Dan Ujung Batang Dikotil

(https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/10/20400426
9/jaringan-meristem-struktur-fungsi-dan-ciri-cirinya?page=all)
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Kambium teletak bersama jaringan pembuluh
atau jaringan pengangkut sehingga kambium disebut
juga dengan kambium pembuluh atau kambium vaskuler.
Kambium pembuluh berbentuk silindris. Selain itu ada
juga kambium yang membentuk kambium gabus
(felogen). Kambium gabus merupakan kambium yang
menghasilkan jaringan gabus. Kambium ini terletak di
bawah epidermis batang dan epidermis akar yang tua.
Kedua Jaringan Meristem Berdasarkan letaknya
dibedakan menjadi meristem apikal, meristem interkalar
dan lateral.
a) Meristem apikal
Meristem apikal atau dikenal juga dengan
meristem ujung yang merupakan meristem yang
selalu terdapat di ujung akar dan batang semua
tumbuhan baik tumbuhan dikotil maupun monokotil.
Meristem apikal selalu menghasilkan pemanjangan
akar dan batang tumbuhan, sehingga tumbuhan bisa
tumbuh keatas maupun tumbuh kebawah. Dalam
proses pemanjangan tumbuhan, meristem apikal akan
selalu menghasilkan tunas apikal atu tunas ujung yang
akan berkembang biak menjadi cabang samping, daun
dan bunga. Pertumbuhan di diawali oleh pertumbuhan
primer dan semua jaringan yang terbentuk dari
meristem apikal disebut jaringan primer.
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Gambar 4.5
Proses Diferensiasi Meristem Apikal Pada Ujung Akar
Dan Ujung Batang
(https://www.britannica.com/science/cell-wall-plantanatomy)
b) Meristem lateral
Meristem lateral atau meristem samping
merupakan
meristem
yang
menghasilkan
pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder
merupakan prose penebalan pada akar dan batang
tumbuhan, misalnya pembesaran akar dan batang.
Meristem lateral disebut juga sebagai kambium.
Kambium muncul dari dalam jaringan meristem yang
telah ada pada akar dan batang dan membentuk
jaringan sekunder. Ada dua kambium yang dapat
berkembang pada tumbuhan dalam membentuk
pertumbuhan sekunder, yaitu kambium vaskuler dan
kambium gabus. Kambium vaskuler berperan dalam
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penebalan selama pertumbuhan sekunder, sedangkan
kambium gabus menghasilkan lapisan pelindung yang
disebut lapisan felem atau sel gabus. Lapisan felem ini
terbentuk di bagian luar akar atau batang yang
membesar ketika lapisan epidermis rusak karena
ketebalannya bertambah sebagai akibat aktivitas
kambium vaskuler (Rompas dkk, 2011).
c) Meristem interkalar
Meristem interkalar atau meristem ruas batang
merupakan meristem yang terletak diantara jaringan
meristem primer dan meristem sekunder yang sudah
dewasa. Sebenarnya, jaringan meristem interkalar
merupakan bagian meristem apikal yang terpisah dari
bagian utama yang sudah mengalami proses
pendewasaan atau permanen atau meristem apikal
yang tertinggal ketika meristem tersebut tumbuh
dewasa. Meristem interkalar tetap melakukan proses
aktifvitas pertumbuhan akan tetapi dalam waktu yang
lama setelah sel-sel di ruas batang tumbuh secara
permanen atau tumbuh dewasa. Pertumbuhan
jaringan yang dilakukan oleh meristem interkalar
menyebabkan munculnya tunas, daun dan bunga.
Jaringan-jaringan yang terbentuk oleh meristem
interkalar ini sama dengan jaringan yang berasal dari
meristem apikal, sehingga dikelompokan ke dalam
jaringan meristem primer. Contoh bagian tumbuhan
yang memiliki meristem interkalar adalah batang
rumput-rumputan dan bambusa.
Tabel 1.3 Ringkasan Letak Dan Jenis Jaringan Meristem
Jenis
Tempat
Fungsinya
Meristem
Ujung batang dan
Pertumbuhan
apikal
ujung akar
jumlah sel,
tumbuhan
penambahan
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Meristem
lateral

Mersitem
interkalar

Bagian samping
pada sisi batang
dan akar
tumbuhan
Ada diantara
ujung batang
atau diantara
luar batang
tumbuhan

panjang atau tinggi
Pertumbuhan,
penambahan
diameter
Pertumbuhan,
penambahan
panjang diantara
ruas batang

(Rahman, 2007)
B. Jaringan Dewasa (Permanen)

Jaringan adalah jaringan meristem yang sudah
mengalami modifikasi artinya jaringan ini sudah
mengalami proses diferensiasi (sudah membentuk
struktur yang khusus) dan proses spesialisasi (sudah
memiliki fungsi yang khusus). Menurut (Harry dkk,
2007) mengatakan bahwa Jaringan permanen
merupakan jaringan yang bersifat non meristematik
yaitu tidak tumbuh dan tidak berkembang lagi. Jaringan
ini dibentuk dari proses diferensiasi sel-sel meristem
baik meristem primer maupun meritem sekunder.
Jaringan dewasa tumbuhan juga merupakan jaringan
yang sudah mengalami proses spesialisasi. Spesialisasi
jaringan tumbuhan merupakan pengkhususan sel-sel
tumbuhan untuk mendukung fungsi dari sel-sel tertentu.
Menurut fungsinya, jaringan dewasa dapat dikelompokan
menjadi jaringan epidermis (Pelindung), parenkim atau
dasar (Penyimpan), penyokong (penguat), pengangkut,
dan gabus.
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Gambar 3.6
Macam-macam Jaringan Dewasa yang sudah mengalami
proses Diferensiasi dan Spesialisasi
1. Epidermis (Pelindung)
Jaringan epidermis memiliki ciri-ciri antara lain
memiliki ukuran sel yang panjang, selnya tersusun
rapat dikarenakan letaknya paling luar, mengandung
protoplasma, dindidng selnya tersusun dari zat
kutikula atau zat lilin yang befungsi untuk mengurangi
penguapan yang berlebihan, kemudian dapat
mengalami modifikasi yaitu stomata, velamen dan
spina (duri). Selain itu Di dinding sel jaringan
epidermis bagian luar, yang berbatasan dengan
lapisan udara mengalami penebalan, namun dinding
sel jaringan epidermis bagian dalam yang berbatasan
dengan jaringan lain tetap tipis dan Tidak memiliki
klorofil.
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Gambar 3.7 Modifikasi Jaringan Epidermis
Kemudian epidermis merupakan jaringan yang
terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan baik
pada akar, batang dan daun. Jaringan epidermis
berfungsi sebagai pelindung bagian dalam organ
tumbuhan. Adapun fungsi khusus jaringan epidermis
adalah sebagai pelindung terhadap beberapa gangguan,
antara lain yaitu hilangnya air karena adanya penguapan,
Kerusakan mekanik, perubahan suhu lingkugan dan
hilangnya zat-zat makanan (Sumardi dkk, 1992).
Akan dijelaskan dibawah ini tentang Jaringan
epidermis yang mengalami modifikasi menjadi stomata,
trikoma, spina, velamen, Bolliform (sel kipas) dan sel
kersik.
a) Stomata (Mulut Daun)
Stomata adalah alat untuk pertukaran gas
berupa CO2 dan O2. Selain itu stomata juga merupakan
suatu celah pada jaringan epidermis yang dibatasi oleh
dua sel penjaga atau lenti sel. Sel penjaga berisi
kloroplas dan mempunyai bentuk yang berlainan
dengan sel epidermis sebagai sel asalnya. Stomata
berfungsi sebagai sebagai tempat keluar masuknya
CO2 dan O2 hasil prose fotosintesis, sebagai tempat
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penguapan (transpirasi) dan sebagai tempat
pernapasan atau respirasi yaitu masuknya O2 dan
keluarnya CO2 (Kartasapoetra, 1991)

Stomata

Sel
Epidermis
Gambar 3.8
Letak Jaringan Epidermis Pada Daun Tumbuhan
Kutikula
Sel Epidermis
Sel Parenkim

Gambar 3.9 Sel Epidermis yang terletak pada Stomata
b) Trikomata (Rambut-rambut Halus)
Trikoma disebut juga trikomata adalah hasil dari
proses diferensiasi dari jaringan epidermis atau bisa
disebut juga sebagai Jaringan modifikasi dari jaringan
epidermis berupa rambut-rambut halus. Trikomata
hampir terdapat pada seluruh bagian organ yang ada
diluar tubuh tumbuhan, misalnya pada akar, batang,
daun, bunga, buah dan biji (Mulyani, 2006). Oleh
karena itu ada istilah rambut akar, rambut bunga, dan
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lain-lain. Trikoma ada dua macam yaitu trikoma non
glanduler dan trikoma glanduler.

Gambar 3.10
Macam-Macam Trikoma Hasil Modifikasi Dari Jaringan
Epidermis
Trikoma non glanduler berupa rambut
pelindung yang sel-selnya tidak mengeluarkan zat
sekretoris, misalnya trikoma pada tumbuhan
bambusa. Sebaliknya trikoma glanduler berupa
rambut pelindung yang sel-selnya mengeluarkan zat
sekretoris, misalnya pada trikoma manga.

Gambar 3.11 Trikoma Pada Tumbuhan Dikotil
Sumber (https://saintif.com/jaringan-tumbuhan/)
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c) Spina (duri)
Spina atau duri merupakan alat tambahan pada
sel tumbuhan di bagian batang dan akar tumbuhan.
Spina dibedakan menjadi dua spina palsu (duri palsu)
dan spina asli (duri asli). Spina palsu merupakan duri
yang dibentuk oleh jaringan di bawah epidermis atau
sub epidermis), yaitu pada daerah korteks batang
(Fahn, 1992). contohnya duri dari batang tanaman
mawar. Spina asli merupakan duri yang dibentuk oleh
jaringan dari dalam stele batang atau silinder pusat
merupakan jaringan yang terletak di bawah korteks,
yang berada di bagian terdalam batang. Contohnya
spina pada tumbuhan bunga kertas (Bougainvillea).

Spina (Duri)
Ada 2 Macam

Spina Palsu
Contonya pada
Tanaman Mawar

Spina Asli
Contohnya pada
Bunga Kerta

Gambar 3.12 Macam-Macam Spina Pada Tumbuhan
d) Velamen
Secara umum Velamen memiliki peran dan
fungsi sebagai penyimpan air. Selain itu Velamen juga
merupakan lapisan sel mati di bagian dalam jaringan
epidermis yang terletak pada akar gantung atau akar
udara contohnya pada tumbuhan anggrek. Velamen
beserta epidermis dapat disebut epidermis multiple
epidermis.
e) Bulliform (Sel Kipas)
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Bolliform atau Sel kipas disebut juga sebagai
motor sel. Sel kipas merupakan alat tambahan pada
epidermis bagian atas daun, terutama pada tumbuhan
famili Gramineae, misalnya tumbuhan bambu
misalnya rumput teki. Sel kipas tersusun oleh
beberapa sel yang berukuran lebih besar dari pada
sel-sel epidermis. Sel kipas berfungsi sebagai
penyimpan air. Bila terjadi penguapan yang relatif
besar, sel kipas akan mengempis sehingga daun
tumbuhan akan menggulung untuk mengurangi
penguapan (Tjitrosoepomo, 2009).
f) Sel Kersik
Sel kersik merupakan sel epidermis yang berisi
kristal kersik yang mengandung zat silica dengan
rumus kimianya SiO2. Oleh karena itu, sel kersik
disebut juga sel silikat. Sel-sel kersik terutama
terdapat pada batang tumbuhan Gramineae, misalnya
tanaman tebu, dengan adaya sel kersik yang
mengandug zat silikat dapat menyebabkan permukaan
batang tebu menjadi keras.

Sel Kersik

Gambar 3.13 Sel Kersik pada Batang Tumbuhan
2. Jaringan Dasar (Penyimpan)
Jaringan parenkim memiliki ciri-ciri antara lain
bentuk selnya segi banyak, memiliki ruang antar sel,
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diding selnya tipis karena tersusun dari zat selulosa,
memiliki vakoala yang sangat besar, memiliki inti sel
yang kecil. Jaringan parenkim atau jaringan dasar
merupakan jaringan penyimpan yang ditemukan pada
hampir semua bagian organ tumbuhan. Jaringan
parenkim disebut sebagai jaringan dasar karena
menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang,
daun dan buah terdapat di antara jaringan lain
misalnya diantara xilem dan floem dan dapat dijumpai
sebagai selubung berkas pengangkut.

Gambar 3.14 Struktur Jaringan Parenkim
Sumber (https://rumus.co.id/jaringan-parenkim/)

Gambar 3.15 Sel-Sel Penyusun Jaringan Parenkim

53

Jaringan parenkim dapat dibedakan dengan
jaringan lain karena mempunyai beberapa macam dan
fungsi yang berbeda.

Gambar 4316 Macam-macam Dan Fungsi Parenkim
Menurut (Lakitan, 2008) mengatakan bahwa
jaringan parenkim merupakan salah satu jaringan
dewasa, umumnya berfungsi sebagai jaringan
penyimpan berbagai cadangan makan. Berdasarkan
fungsinya, jaringan parenkim dikelompokkan menjadi
berbagai jenis parenkim, sebagai berikut:
a) Parenkim asimilasi adalah jaringan parenkim
sebagai tempat pembuatan zat-zat makanan
melalui proses fotosintesis. Misalnya pada
tumbuhan hijau yang mengandung kloroplas.
b) Parenkim penimbun merupakan jaringan parenkim
yang menyimpan berbagai cadangan makanan hal
ini disebabkan karena parenkim ini mempunyai
vakuola yang sangat besar, Misalnya terdapat pada
umbi, rimpang dan biji yang mengandung berupa
pati, minyak dan senyawa alkaloid.

54

c) Parenkim air merupakan jaringan parenkim yang
mampu menyimpan air, misalnya ada pada daun
tumbuhan xerofit yaitu kaktus yang hidup di gurun
yang mempunyai sel besar berdinding tipis dengan
vakuola besar.
d) Parenkim
pengangkut
merupakan
jaringan
parenkim yang terdapat di sekitar jaringan
pengankut yaitu xilem yang mengangkut air dan
unsur hara, serta di sekitar floem yang
mengedarkan dan menyalurkan zat-zat makanan
hasil proses fotosintesis.
e) Parenkim penyimpan udara atau aerenkim
merupakan jaringan parenkim yang dapat
menyimpan udara karena adanya ruang antar sel
yang sangat besar, misalnya pada tumbuhan air
yaitu pada tanaman kangkung, tanaman memiliki
ruang antar sel yang besar merupakan satu-satunya
tempat akumulasi udara.
f) Parenkim penutup luka merupakan jaringan
parenkim yang mepunyai kemampuan regenerasi
atau pemulihan diri dengan cara menjadi embrional
atau meristematik kembali. Parekim ini dapat
bersifat meristematis kembali dengan cara
membelah diri membantuk sel-sel atau jaringan
parenkim yang baru. Parenkim penutup luka ini
disebut juga kambium gabus (felogen).
3. Jaringan Penyokong
Jaringan penyokong atau jaringan penguat
merupakan
jaringan
yang
berperan
untuk
memberikan kekuatan pada bentuk tubuh tumbuhan
agar dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Jaringan ini
disebut juga sebagai jaringan penguat karena memiliki
dinding sel yang tebal serta kuat, hal ini dikarenakan
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sel-selnya telah mengalami diferensiasi dan
spesialisasi. Secara umum jaringan penyokong antara
lain menguatkan tegaknya batang dan daun serta
termasuk memberikan kekuatan terhadap gangguan
mekanik, melindungi biji atau embrio, memperkuat
jaringan parenkim yang menyimpan udara, serta
melindungi berkas pengangkut xylem dan floem
(JunQueira, 1988).
Menurut (Mulyani, 2006) membagi Jaringan
penyokong ada 2 macam yaitu jaringan kolenkim dan
jaringan sklerenkim.
a) Jaringan Kolenkim
Jaringan kolenkim merupakan jaringan
penguat pada tumbuhan yang masih muda.
Kemudian jaringan kolenkim juga merupakan
jaringan hidup yang memiliki banyak sifat jaringan
parenkim baik secara struktural yang dapat
dianggap sebagai jaringan parenkim khusus yang
menunjang organ muda pada tumbuhan. Selain itu
kolenkim dan parenkim terletak berdampingan,
keduanya akan berbaur menjadi bentuk baru atau
melakukan transisi. Kemiripan antara kolenkim dan
parenkim juga ditunjukkan dengan adanya
kloroplas pada kolenkim serta kemampuan
kolenkim untuk melanjutkan proses aktivitas
jaringan meristem. Kolenkim terdapat dibawah
tangkai daun muda atau dekat dengan permukaan
batang muda dan tangkai daun muda, namun jarang
ditemukan pada akar monokotil dan dikotil.
Jaringan Parenkim mempunyai ciri-ciri yang
berbeda dengan jaringan dewasa lainnya antara
lain, mengalami proses penebalan dinding selnya
tidak merata hanya pada sudut-sudut selnya saja,
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bersifat lentur hal ini disebkan karena memiliki
sifat fleksibel dan penyusun dinding selnya
tersusun atas zat selulosa, hemi selulosa dan pectin,
contohnya pada batang kecambah serta tangkai
daun yang masih muda.

Jaringan
Kolenkim

Gambar 3.17 Sel-sel Kolenkim
Sumber (https://rumus.co.id/jaringan-parenkim/)
Walaupun demikian, penebalan dindingnya
selnya tidak merata pada seluruh permukaan
dinding selnya, melainkan penebalan pada sudutsudut sel. Dengan adanya zat selulosa, hemi
selulosa dan pectin menyebabkan suatu organ
tumbuhan memiliki sifat kelenturan. Oleh karena
itu, kolenkim baik sekali untuk menopang organ
yang aktif tumbuh karena sel-selnya dapat
meregang untuk menyesuaikan diri dengan kondisi
pertumbuhan pada setiap organ tumbuhan.
b) Jaringan Sklerenkim
Jaringan
sklerenkim
adalah
jaringan
penyokong atau pengaut pada tumbuhan yang
sudah tua. Menurut (Rahman, 2007) mengatakan
bahwa Jaringan sklerenkim merupakan jaringan
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penunjang yang terdapat pada organ tumbuhan
yang sudah dewasa. Adapun ciri-ciri jaringan
sklerenkim antara lain, selnya sudah mengalami
penebalan dinding sel secara merata, sel skerenkim
memiliki dinding sel yang sangat tebal karena
mengandung zat berlignin atau mempunyai zat
kayu, sel sklerenkim terdapat pada tumbuhan yang
sudah tua dan protoplasmanya mati tidak aktif
setelah dewasa.
Jaringan Sklerenkim merupakan jaringan yang
sangat bervariasi, namun dapat dikelompokkan
menjadi dua bagian besar, yaitu sebagai berikut.

Gambar 3.18 Macam-macam Jaringan Sklerenkim
Serabut sklerenkim merupakan sel yang
panjang dan sempit yang berujung runcing. Sel-sel
ini biasanya berkumpul menjadi sebuah jalur yang
panjang, sementara ujung-ujungnya yang runcing
saling berlawanan akhirnya bertumpang tindih dan
menyatu dengan kuat. Serabut sklerenkim terdapat
pada
sebagian
besar
bagian
tumbuhan.
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Berdasarkan
letaknya,
serabut
sklerenkim
digolongkan menjadi serabut xiler dan serabut
ektraxiler. Serabut xiler merupakan serabut
sklerenkim yang terdapat pada jaringan xilem.
Serabut xiler merupakan komponen utama
penyusun kayu. Serabut ekstraxiler merupakan
serabut sklerenkim yang terletak di luar jaringan
serabut xiler. Serabut ekstraxiler sering digunakan
untuk membuat semua jenis tali seperti tali
tambang, karung goni dan bahan dasar tekstil untuk
pakaian.
Sklereid merupakan sel tumbuhan yang telah
mati, berbentuk bulat atau bervariasi dan
berdinding keras yang tahan terhadap keadaan
seperti adanya tekanan. Sklereid dapat dijumpai
dalam keadaan tunggal atau berkelompok kecil
diantara sel-sel lain, misalnya butiran pada
cangkang buah kenari atau daging buah jambu biji
dan buah pir. Sklereid juga terdapat pada
tempurung kelapa yang keras.

Gambar 3.19 Jaringan Sklerenkim
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4. Jaringan Pengangkut
Jaringan pengangkut atau jaringan intra vaskuler
artinya jaringan yang berada didalam pembulu angkut
atau salah satu dari tiga kelompok jaringan permanen
yang dimiliki oleh tumbuhan. Kemudian jaringan
pengangkut juga merupakan jaringan pembulu atau
sebagai saluran utama transportasi zat-zat yang
diperlukan dalam proses vital tumbuhan, misalnya
mengangkut air, unsur hara dan garam mineral serta
mengangkut hasil proses fotosintesis berupa zat
makanan yaitu C6H12O6+O2 untuk diedarkan ke
seluruh bagian tubuh tumbuhan yang membutuhkan
untuk proses pertumbuhan dan perkembagan.
Menurut (Fahn,1991) bahwa jaringan pengangkut
merupakan
jaringan
yang
berperan
dalam
pengangkutan senyawa kimia didalam tubuh
tumbuhan, dengan adanya jaringan pengangkut semua
sel didalam tumbuhan mendapat nutrisi yang
dibutuhkan. Berdasarkan fungsinya bahwa jaringan
pengangkut pada tumbuhan di bagi menjadi dua
macam.

Gambar 21.3. Komponen Jaringan Pengangkut
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a) Xilem
Xilem atau pembuluh kayu merupakan
jaringan pengangkut yang berfungsi untuk
menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun.
Xilem tersusun atas beberapa komponen pertama
unsur pembulu ada dua macam yaitu trakeid dan
trakea, kedua parenkim xylem berfungsi sebagai
tempat cadangan makanan, ketiga serat xylem
berfungsi sebagai penguat atau mengkokohkan
pada tubuh tumbuhan.

Gambar 3.21 Komponen Sel Trakeid dan Trakead
Pada unsur pembulu Trakeid merupakan sel
tumbuhan yang dindingnya mengalami lignifikasi
atau penebalan oleh senyawa lignin dan selnya
akan mengalami kematian setelah tumbuh dewasa.
Kemudian
Trakeid
merupakan
komponen
penyusun berkas intra vaskuler khususnya pada
xilem yang berbentuk pipih dan panjang dan
memiliki dinding sel yang berlubang-lubang atau
yang disebut lubang pit (Rahman, 2007).
Menurut (Yuni dkk, 2005) mengatakan bahwa
trakeid mempunyai beberapa peran dan fungsi
antara lain, yaitu sebagai unsur penopang
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kebutuhan tubuh tumbuhan seperti pengangkut air
dan garam mineral dari akar keseluruh bagian
tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan berpembuluh
tertentu seperti tumbuhan, paku, pinus dan
tumbuhan yang tergolong pada golongan
Angiospermae, hanya trakeid yang merupakan tipe
sel pada xilem yang terpisah dari parenkim. Selama
proses perubahan, trakeid menyebar melalui dua
lintasan. Yang Pertama kearah yang mempertinggi
efisiensi mekaniknya dan menghasilkan serabut
xilem. Kedua kearah pengangkutan air yang lebih
efisien dan menghasilkan komponen pembuluh
xilem. Namun pada trakeid sendiri tidak mati atau
lenyap ketika serabut dan komponen pembuluh
berubah atau berevolusi.
Komponen-komponen pembuluh merupakan
sel silinder yang berasal dari jaringan dasar yang
telah mati setelah proses dewasa, dengan bagian
ujung yang saling bersatu dan membentuk sebuah
tabung pengangkut air yang bersel banyak. Dinding
sel pada ujungnya kadang-kadang juga memiliki
dinding samping, selain itu komponen pembuluh ini
memiliki lubang yang merupakan tempat air masuk
dan melewatinya dengan bebas dari satu sel ke sel
lain disebut dengan pit. Oleh karena itu, bentuk
pembuluh bukanlah kelompok sel yang saling
bertindihan, tetapi suatu tabung yang strukturnya
mirip sebuah lubang. Komponen pembuluh dari
trakeid umumnya lebih pendek dan lebih lebar dari
pada trakead, namun dinding sel sekundernya
memiliki zat yang mengandung lignin seperti pada
trakeid. Dalam hal ini, komponen pembuluh
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mencakup berbagai tipe kecil dengan papan
perforasi sklariform.
b) Floem
Floem atau pembulu tapis berfungsi untuk
mengangkut hasil proses fotosintesis dari daun
keseluruh tubuh tumbuhan. Menurut (Setjo dkk,
2004) menatakan bahwa Floem atau pembuluh
tapis merupakan jaringan pengangkut yang
berfungsi menyalurkan zat-zat makanan hasil dari
proses fotosintesis yang berasal dari daun untuk
dibawa ke seluruh tubuh bagian tumbuhan.
Kemudian Jaringan floem tersusun dari kumpulan
sel yang berbentuk piramid, seperti halnya jaringan
xilem, floem juga memiliki beberapa komponen
penyususn floem.
Menurut (Setjo dkk, 2004) menjelaskan
bahwa didalam jaringan pembulu floem memiliki
beberapa susunan komponen penyusunnya
sehingga floem bisa melaksanakan peran dan
fungsinya. Adapun komponen yang dimiliki oleh
floem antara lain, memiliki unsur tapis (sebagai sel
tapis), sel pengiring (pemberi nutrisi pada floem),
parenkim floem (sebagai tempat cadangan
makanan), serat floem (sebagai penyokong floem
sehingga floem tetap pada tempatnya)
Dari beberapa komponen floem diatas bahwa
parenkim floem memiliki peranan dan fungsi yang
paling penting. Adapun fungsi Parenkim floem yaitu
untuk menyimpan cadangan makanan dan
berperan sebagai sekat pemisah antara floem yang
satu dengan floem yang lainnya. Serabut floem
merupakan jaringan sklerenkim yang berperan
untuk memperkuat jaringan pembuluh, selain itu,
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floem dicirikan dengan adanya komponen
pembuluh tapis dan sel pengiringnya (Rahayu dan
Handayani, 2008).

Gambar 3.22 Sel-sel Floem
(https://www.materi.carageo.com/xilem-dan-floem/)
Adapun berbedaan antara komponen floem
antara lain, yaitu Komponen pembuluh tapis
merupakan sel-sel yang panjang yang ujungnya
bersatu membentuk suatu pembuluh. Komponen
pembuluh tapis terdiri dari sel-sel yang hanya
berfungsi selama sel-sel tersebut masih hidup.
Sedangkan Sel pengiring merupakan sel yang
berukuran sangan kecil dibandingkan sel penyusun
komponen pembuluh tapis. Sel pengiring berfungsi
untuk memberi makan kepada sel-sel penyusun
komponen pembuluh tapis yang masih hidup.
Selain itu Sel pengiring hanya dijumpai pada
tumbuhan yang tergolong Angiospermae.
Xilem dan floem sekunder membentuk
jaringan pembuluh angkut. Beberapa tipe
pembuluh angkut yang dapat ditemukan berupa
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komponen pembuluh kolateral dan ikatan
pembuluh radial.
a) Pembuluh kolateral, merupkan suatu ikatan
pembuluh angkut yang terbentuk dari xilem dan
floem yang letaknya bersebelahan. Xilem berada
di bagian dalam dan floem berada di bagian luar.
Tipe ikatan ini dibagi menjadi dua kelompok,
yaitu kolateral terbuka dan kolateral tertutup.
Kolateral terbuka apabila antara xilem dan floem
terdapat kambium, contohnya pada batang
tumbuhan dikotil. Sebaliknya, kolateral tertutup
apabila antara xilem dan floem tidak ditemukan
kambium, contohnya pada batang tumbuhan
monokotil.
b) Pembuluh radial merupakan suatu ikatan
pembuluh angkut yang terdiri dari xilem dan
floem membentuk cincin silindris. Tipe ini
dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu tipe
amfikribal dan tipe amfivasal. Pada tipe
amfikribal, xilem berada di tengah dan dikelilingi
oleh floem, misalnya pada tumbuhan paku.
Sebaliknya tipe amfivasal, yaitu floem berada di
tengah dan dikelilingi oleh xilem. Misalnya pada
tumbuhan monokotil yang berkambium.
Tabel 3.2 Perbedaan Pembuluh Xilem dan Floem
Ciri-cirinya
Tersusun dari
Ketebalan
dinding sel
Bahan penyusun
dinding sel
Permeabilitas
dinding sel
Lubang antar sel

Xilem
Sel mati
Tebal

Floem
Sel hidup
Tipis

Lignin

Selulosa

Impermeabel

Permeabel

Tidak ada

Ada lubang antar
dinding sel
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Sitoplasma

Tidak ada

Fungsi

Mengangkut
unsur hara, air
dan garam
mineral
Daun

Bahan yang
diangkut
dibawa

Arah
pengangkutan
Jaringan
memiliki

Ke atas
Serabut

Sel dibatasi
dengan
sitoplasma
Mengangkut
makanan saja

Bagian yang
sedang tumbuh
dan organ
penyimpanan
cadangan
makanan
Ke atas dan ke
bawah
Sel ganda

Sumber Lakitan, 2008
Pada jaringan floem akan melaksanakan tugas
sebagai jaringan pengangku apabila proses
fotosintesis dilaksanakan. Proses tersebut terjadi
didalam kloroplas. Kloroplas merupakan organel
fotosintetik tempat disintesisnya karbohidrat atau
glukosa, oksigen dan uap air. Didalam kloroplas
terdapat dan Klorofil ini banyak ditemukan di jaringan
mesofil (palisade dan spons) dan jaringan klorenkim
daun, serta pada batang yang berwarna hijau. Semakin
besar atau lebar daun dan semakin hijau warna daun,
dapat diasumsikan bahwa daun tersebut memiliki
jaringan yang sangat banyak mengandung klorofil,
sehingga proses fotosintesis akan berlangsung dengan
optimal. Hal ini dapat dikatakan bahwa, semakin tinggi
laju fotosintesis, maka semakin banyak oksigen yang
dihasilkan sehingga udara di sekitanya akan semakin
sejuk (Sunarti dkk, 2008). Jumlah individu manusia
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dan kendaraan bermotor yang semakin banyak
seharusnya diimbangi dengan jumlah penanaman
tumbuhan yang lebih banyak pula, karena peranannya
dalam penyerapan karbondioksida (CO2) dan
menghasilkan
oksigen.
Gambar
25
berikut
menunjukkan letak dan susunan kloroplas dalam daun
berwarna hijau

Gambar 3.23 Kloroplas Daun Pada Tumbuhan
Sumber (Anonim, 2017)
5. Jaringan Gabus
Menurut (Reinhardt, 2008) Jarigan gabus
merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel
parenkim gabus atau jaringan gabus (kambium gabus)
adalah kelompok meristem sekunder yang terbentuk
dari sel-sel parenkim (korteks bagian luar batang). Sel
gabus memiliki ciri-ciri dan bentuk memanjang
dengan dinding sel bergabus. Kemudian pada sel
gabus yang sudah mati, protoplasmanya sudah hilang
dan diisi oleh udara. Sel-sel gabus berfungsi untuk
melindungi jaringan lain yang berada di bawahnya
dari kekeringan dan gangguan mekanik atau
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mengalami kerusakan akibat sudah tua, salah satu
jaringan dewasa yang dilindungi atau diberbaiki oleh
jaringan gabus adalah epidermis (Kartasapoetra,
1991).
Pada tumbuhan yang tergolong dikotil, jaringan
gabusnya dibentuk ke arah dalam yang nantinya akan
menjadi sel-sel hidup yang disebut feloderm.
Feloderm tersusun dari sel yang mempunyai sel-sel
parekim yang dikenal dengan sel gabus. Sebaliknya,
jaringan gabus dibentuk ke arah luar yang nantinya
akan menjadi sel mati yang disebut felen. Felen terdiri
dari sel yang berbentuk kotak, dinding selnya
mengalami penebalan oleh zat suberin dan bersifat
impermeabel atau tidak tembus air (kedap air).
C. Sistem Jaringan Pada Tumbuhan

Sistem jaringan tumbuhan memiliki perangkat yang
sangat banyak Seperti halnya sel yang menyusun diri
menjadi berbagai jenis dan tipe jaringan, hal ini sama
pula dengan jaringan yang menyusun diri menjadi suatu
pola yang jelas di seluruh bagian tubuh tumbuhan,
misalnya jaringan yang ada hubungannya dengan
pengangkutan unsur hara, air garam mineral serta
makanan untuk membentuk suatu sistem yang saling
berhubungan dan meluas ke seluruh bagian tubuh
tumbuhan. Jaringan ini menghubungkan sumber
pengambilan air dan sumber sintesis makanan dengan
bagian-bagian tubuh tumbuhan yang memerlukan untuk
melakukan berbagai fungsi kehidupan, seperti
pertumbuhan dan perkembagan serta kegiatan
metabolism (Sumardi dan Isrep, 1993).
Pada Jaringan dewasa seperti parenkim,
sklerenkim, xilem, floem dan lain-lainnya bersatu dan
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bergabung membentuk kelompok yang disebut dengan
sistem
jaringan.
Sistem
jaringan
tumbuhan
dikelompokkan menjadi sistem jaringan dermal, sistem
jaringan pembuluh, dan sitem jaringan dasar. Adapun
penjelasan dari berbagai sistem jaringan antara lain.
1. Sistem Jaringan Dermal
Sistem jaringan dermal berfungsi sebagai
pelindung untuk membentuk pembungkus luar
tumbuhan. Salah satunya adalah jaringan dasar
termasuk di dalamnya adalah epidermis dan periderm
yang ada pada kambium. Periderm merupakan
jaringan pelindung yang menggantikan epidermis
dekat permukaan batang dan akar yang mengalami
penebalan sekunder. Jaringan dermal memiliki atau
mempunyai ciri-ciri khusus antara lain dindingnya
tersusun dari zat lilin, kitin, dan suberin yang ada
hubungannya dengan letak bagian luar tubuh
tumbuhan (Rahman, 2007).
2. Sistem Jaringan Pembuluh
Sistem jaringan pembuluh berperan atau terlibat
dalam proses pengangkutan air dan makanan ke
seluruh tubuh tumbuhan yang terdiri dari dua macam
jaringan pembuluh atau pengangkut yaitu xilem dan
floem. Adanya kedua serabut pada kedua jaringan
pembuluh ini sangat memegang peranan penting
dalam segala hal terutama pada xilem yang
menyebabkan xilem juga bertindak sebagai jaringan
penyokong.
3. Sistem Jaringan Dasar
Semua sistem Dalam jaringan dasar mencakup
jaringan yang membentuk bahan dasar yang
dibutuhkan untuk membentuk berbagai jaringan salah
satunya adalah jaringan pengangkut. Jaringan dasar
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umumnya pada tumbuhan adalah parenkim, kolenkim,
dan sklerenkim.

Gambar 3.25
Perangkat Semua Jaringan Pengangkut Pada Tumbuhan
Sumber (Biology, 1999)
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BAB IV
ORGAN-ORGAN PADA TUMBUHAN
A. Kajian Anatomi Organ Tumbuhan
Salah satu hal yang perlu kita ketahui bahwa ilmu
pengetahuan yang kita pelajari bersifat dinamis kadang
akan berubah sesuai dengan kondisi alam di sekitar
lingkungan. Misalnya, dalam memahami ilmu biologi kita
mengenal anatomi tumbuhan yang merupakan salah satu
cabang ilmu biologi yang mengkaji masalah lingkungan
dan fenomena tentang organ tumbuhan berkenaan
dengan bagian-bagian dalam yang tidak tampak kasat
mata pada tubuh tumbuhan. Ilmu tentang tumbuhan
pada saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat
pesat, sehingga dari berbagai ilmu tumbuhan sekarang
telah berdiri sendiri, seperti anatomi tumbuhan yang
menjelaskan barbagai organ pada tumbuhan
Beberapa organ tumbuhan memiliki beberapa
kesamaan seperti halnya organ pada hewan yang
tersusun atas sel dan jaringan, namun keduanya memiliki
perbedaan yang sangat spesifik. Di dalam Jaringan
tumbuhan tersusun berbagai macam sel, kemudian di
dalam sel tumbuhan terdapat bagian yang sangat penting
seperti protoplasma yang dibatasi oleh membran sel dan
di dalam sel itulah semua proses metabolisme terjadi.
Pada umum, organ tumbuhan terdiri dari akar, batang,
daun, bunga, buah dan biji. Dilihat dari peranan dan
fungsinya akar tumbuh kedalam tanah untuk membentuk
kekuatan pada tumbuhan sehingga memperkuat
berdirinya tumbuhan (Stace, 1980). Akar juga berfungsi
untuk mengambil air dan garam mineral dari dalam
tanah untuk kebutuhan tubuh tumbuhan. Seperti halnya
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beberapa organ lain pada tumbuhan, selain itu akar juga
berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan.
Sedangkan pada batang terdapat daun yang berfungsi
menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis dan
mengeluarkan air melalui proses traranspirasi. Selain itu
batang juga berperan sebagai jalur keluar dan masuknya
air dan garam mineral dari akar ke daun serta melalui
hasil fotosintesis dari daun keseluruh bagian tubuh
tumbuhan. Pada ujung batang dan akar terdapat
meristem apikal. Dimana Sel meristem apikal akan terusmenerus membelah melakukan proses spesialisasi,
kemudian tumbuh dan berdiferensiasi sehingga
tumbuhan membesar menjadi organ tumbuhan (Anonim,
2013). Misalnya hasil diferensiasi ujung batang bersama
daun muda membentuk tunas, bunga, buah dan biji. Ada
juga yang mengalami modifikasi membentuk sisik, yang
berfungsi sebagai pelindung meristem apikal.

Gambar 4.1 Semua Organ-Organ Tumbuhan
Https://Www.Academia.Edu/28355850/Organ_Tumbuhan

B. Anatomi Akar Tumbuhan
Pada umumnya anatomi akar membahas tentang
struktur dan fungsi akar, sehingga akar merupakan
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bagian bawah dari sumbu tumbuhan dan biasanya
berkembang dibawah permukaan tanah, meskipun
terdapat juga akar yang tumbuh di atas tanah. Selain itu
akar merupakan bagian tumbuhan berbiji yang berada di
dalam tanah, berwarna putih, dan bentuknya meruncing,
sehingga lebih mudah menembus tanah.
1. Pengertian organ akar (radiks)
Akar adalah salah organ tumbuhan yang terletak
dibagian bawah sumbu tumbuhan dan umumnya tumbuh
didalam tanah dengan arah tumbuh ke dalam yang
menjauhi permukaan tanah, akar berasal dari akar

lembaga (radix) yang terdapat di biji tumbuhan. Akar
berkembang dari meristem apikal ujung akar yang
dilindungi oleh tudung akar (kaliptra). Berbeda dengan
organ tumbuhan yang lainnya seperti batang, meskipun
terdapat juga akar yang tumbuh di atas
tanah.Histogenesis epidermis akar berbeda dengan
batang. Beberapa habitus akar yaitu tidak berbuku, tidak
beruas, dan tidak mempunyai daun atau bagian-bagian
lainnya. Akar tumbuh terus pada ujungnya, bentuknya
sering kali meruncing dan memiliki tudung akar hingga
mudah menembus tanah, serta warnannya keputihan atau
kekuningan (Fahn, 1992). Sistem Akar dengan berbagai
percabangan berfungsi untuk memperkuat berdirinya
tubuh tumbuhan, menyerap air dan zat-zat hara yang
terlarut di dalam air.

Setiap akar tumbuhan berperan dan bertugas
untuk mencari berbagai zat makanan yang tersimpan
di dalam tanah atau menyerap makanan dari dalam
tanah. Zat makanan yang ada dalam tanah berupa zat
cair yang disebut zat hara atau unsur hara. Kemudian
zat hara diserap dan diambil oleh akar setelah itu akan
dibawah ke daun oleh jaringan pengangkut yang
disebut xylem atau pembuluh kayu (Lakitan, 2008).
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Selain bertugas menyerap makan dari dalam tanah,
akar juga berfungsi sebagai penguat bagi tumbuhan
yang menancap ke dalam tanah. Dengan akar yang
menancap kokoh ke dalam tanah, maka tumbuhan
dapat berdiri dengan kokoh pula di atas permukaan
tanah.
Menurut Haryani (2012) mengatakan bahwa
bentuk hidup suatu tumbuhan merupakan bentuk
yang dihasilkan untuk proses pertumbuhan dan
perkembagan, termasuk proses yang dipengaruhi oleh
lingkungan selama proses kehidupan pada tumbuhan,
salah satu yang mendukung proses tersebut adalah
dengan adanya akar pada tumbuhan. Pada dasarnya
tumbuhan tersusun atas tiga organ pokok yaitu akar
(radiks), batang (caulis), dan daun (folium), sedang
organ yang lain dari tubuh tumbuhan dapat dipandang
sebagai turunan atau derivat dari salah satu atau dua
bagian organ pokok tersebut yang telah mengalami
proses deferensiasi atau perubahan dan proses
spesialisasi seperti bentuk, habitus dan fungsi
(Sumardi dan Pudjoarinto, 1993).
Diantara golongan tumbuhan terdapat beberapa
jenis tumbuhan tertentu yang memiliki akar sebagai
tempat berlangsungnya proses fotosintesis serta akar
juga berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan
berbagai cadangan makanan yang dibutuhkan oleh
tumbuhan (Greenway, 1997). Selain itu akar juga
adalah bagian utama dari tumbuhan yang tergolong
tumbuhan berkormus artinya sudah memiliki organ
yang lengkap. Akar berkembang dari jaringan
meristem primer yang ada di ujung akar serta di
lindungi oleh kaliptra atau tudung akar.Tudung akar
berasal dari jaringan meristem primer dan terdiri dari
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sel-sel parenkim. Sedangka Tudung akar memilki
fungsi sebagai pelindung pada aka tumbuhan.
Secara umum proses deferensiasi yang terjadi
pertama kali pada akar adalah dari akar primer (radix)
yang pada tumbuhan dikotil, setelah itu akar primer
terus tumbuh sehingga membentuk akar tunggang,
sedangkan akar pada monokotil, biasanya disebut
akar lembag, kemudian pada pangkal batang akan
tumbuh akar-akar yang memiliki ukuran yang sama,
sehingga membentuk akar serabut. Akar monokotil
dan dikotil ujungnya dilindungi oleh tudung akar atau
kaliptra, yang fungsinya sebagai pelindungi ujung akar
sewaktu menembus tanah, sel-sel kaliptra yang
mengandung
butir-butir
amylum,
dinamakan
kolumela.
2. Fungsi Akar Tumbuhan
Akar memiliki berbagai fungsi yang sangat
penting bagi proses kehidupan semua tumbuhan,
dimana akar merupakan bagian pokok setelah batang
dan daun. Adapun fungsi akar adalah Untuk
melekatkan tumbuhan pada media tanah karena akar
memiliki kemampuan untuk menerobos lapisan tanah,
Menyerap garam, mineral dan air, melalui bulu-bulu
akar atau pori-pori akar, selanjutnya air masuk ke
dalam tubuh tumbuhan (Nurhayati dkk, 2016). Pada
beberapa tumbuhan dan tanaman, akar digunakan
sebagai tempat penyimpanan berbagai cadangan
makanan, contohnya pada tanaman ipomea batatas,
kentang, dan wortel. Pada tanaman tertentu seperti
bakau, akar berperan untuk pernapasan.
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Gambar 4.2 Struktur Bagian Akar Tumbuhan Dikotil
Pada umumnya fungsi akar sangat bervariasi
tergantung jenis tumbuhan dan tanaman. Fungsi
utamanya adalah untuk menyerap sari makanan dari
dalam tanah seperti air dan unsur hara serta
memperkokoh atau menegakkan batang tumbuhan
dan tanaman. Pada beberapa jenis tanaman dan
tumbuhan tertentu, akar berfungsi sebagai alat
pernapasan, tempat menyimpan cadangan makanan
dalam bentuk umbi dan ada pula yang berfungsi
sebagai alat untuk berkembangbiak (Mulyani, 2006).
Macam-macam fungsi akar tumbuhan antara lain
adalah:
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a) Mengikat tubuh tumbuhan pada tanah.
b) Menyimpan cadangan makanan dalam bentuk
umbi.
c) Menyerap air dan garam-garam mineral terlarut.
d) Sebagai alat pernapasan
3. Sifat Akar Tumbuhan
Adapun sifat akar adalah bagian tumbuhan yang
biasanya terdapat di dalam tanah, dengan arah
tumbuh pusat bumi (geotrop) atau menuju ke air
(hidrotop), meninggalkan udara dan cahaya, tidak
berbuku-buku, tidak beruas dan tidak mendukumg
daun-daun atau sisik-sisik maupun bagian-bagian
lainnya, warna tidak hijau, biasanya keputih-putihan
atau kekuning-kuningan, tumbuh terus pada ujungnya,
bentuk ujungnya sering kali meruncing, hingga lebih
mudah untuk menembus tanah (Nurlailah, 2012).
4. Bagian-bagian Akar Tumbuhan
Menurut
(Sumardi
dan
Iserep,
1996)
mengatakan bahwa Akar tumbuhan memiliki struktur
akar yang sangat komplit. Adapun Struktur pada akar
dapat di bagi menjadi beberapa macam antara lain,
pertama Leher akar atau pangkal akar (collum), yaitu
bagian akar yang bersambungan dengan pangkal
batang, kedua Ujung akar (apex radicis), merupakan
bagian akar yang paling muda yang terdiri atas
jaringan yang masih dapat melakukan pertum-buhan,
ketiga batang akar (corpus radicis), yaitu bagian akar
yang terdapat antara leher akar dan ujungnya,
keempat Cabang-cabang akar (radix lateralis), yaitu
bagian akar yang tak langsung bersambungan dengan
pangkal batang tetapi keluar dari akar pokok
tumbuhan. Namun masing-masing dapat mengadakan
percabangan lagi terus menerus selama proses
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pertumbuhan. Kelima Serabut akar (fibrilla radicalis),
merupakan cabang-cabang akar yang halus dan
berbentuk serabut, keenam rambut akar atau bulubulu akar (pilus radicalis) yaitu bagian akar yang
merupakan penonjolan sel kulit luar bagian akar yang
paling panjang, bentuknya seperti bulu atau rambut,
oleh karena itu dinamakan rambut-rambut akar atau
bulu akar. Dengan adanya rambut-rambut akar ini
seluruh proses penyerapan oleh akar menjadi amat
diperluas, sehingga lebih banyak air dan zat-zat
makanan yang dapat diserap, Ketujuh Tudung akar
(calyptra) merupakan bagian akar yang letaknya
paling ujung, memiliki fungsi sebagai pelindung akar
ketika akar menancap kebawah, kemudian terdiri atas
jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar
yang masih muda dan lemah.
Berikut adalah bagian-bagian anatomi akar
secara garis besar (Soerodikoesoemo, 1993) antara
lain adalah sebagai berikut:
a) Epidermis, terdiri dari satu lapis sel yang tersusun
rapat dengan dinding sel yang tipis supaya mudah
ditembus air. Pada zona diferensiasi, epidermis
membentuk bulu/rambut akar yang berfungsi
untuk memperluas permukaan penyerapan.
b) Korteks, tersusun atas berlapis-lapis sel dengan
dinding yang tipis dan memiliki ruang antarsel yang
memungkinkan terjadinya pertukaran gas.
c) Endodermis, berupa satu lapis sel yang rapat
dengan penebalan gabus pada dinding sel.
Endodermis adalah pemisah antara korteks dan
stele.
d) Stele atau silinder pusat, di dalamnya terdapat
berkas pengangkut yaitu xilem dan floem.
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Akar terdiri dari tiga zona pertumbuhan, yaitu
daerah diferensiasi, daerah pemanjangan, dan daerah
pembelahan sel. Daerah meristematik pada akar
terdapat di bagian ujungnya yang mana sel-selnya
selalu aktif membelah. Pada bagian ujung terdapat
tudung akar yang berfungsi untuk melindungi bagian
dalam akar tumbuhan. Secara umum akar tumbuhan
terdiri atas
a) Leher
akar
Merupakan
bagian
yang
menghubungkan antara akar dengan batang
tumbuhan.
b) Batang akar merupakan Batang akar meliputi
bagian antara leher akar dan ujung akar.
c) Cabang akar Merupakan cabang-cabang akar yang
tumbuh dari sisi-sisi di akar utama.
d) Rambut akar merupakan Rambut-rambut halus
yang bercabang-cabang yang tumbuh dari sel-sel
epidermis yang tumbuh dekat ujung akar, berfungsi
untuk memperluas daerah penyerapan air dan hara
mineral.
e) Ujung akar Merupakan bagian paling bawah dari
akar tumbuhan yang dilindungi oleh tudung akar
yang dikenal dengan kaliptra
f) Tudung akar atau kaliptra merupakan bagian akar
yang paling ujung dari akar yang berfungsi untuk
melindungi akar terhadap kerusakan pada saat
menembus partikel tanah.
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Gambar 4.3 Bagian Luar Akar Tumbuhan
(https://studylibid.com/doc/532059/modul-botanifarmasi-anatomi-dan-morfologi-buah-dan-biji)
5. Struktur Umum Anatomi Akar Tumbuhan
Bila dilakukan pengamatan pada akar tumbuhan
maka akan terlihat semua struktur anatomi akar
tumbuhan. Pada akar muda bila dilakukan
pemngamatan pada potongan melintang akar akan
terlihat bagian-bagian dari luar ke dalam. Adapun
struktur akar tumbuhan antara lain yaitu Epidermis,
Korteks, Endodermis, Silinder pusat atau Stele. Bagian
pertama Epidermis dengan ciri-ciri yang terdiri dari
satu lapis sel yang tersusun rapat, dinding selnya
sangat tipis sehingga mudah di ditembus oleh air.
Kemudian Memiliki rambut akar yang merupakan
hasil proses aktifitas sel dari belakang titik tumbuh
tumbuhan. Selain itu rambut akar ini berfungsi untuk
memperluas proses penyerapan air oleh tumbuhan.
Bagian kedua adalah Korteks yang terdiri dari
banyak sel dan tersusun berlapis-lapis, dinding selnya
tipis dan mempunyai banyak ruang antar sel yang
berfungsi untuk pertukaran gas. Bagian ketiga adalah
korteks terdiri dari beberapa jaringan penyusunnya
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antara lain, parenkim, kolenkim, dan sklerenkim.
Bagian keempat adalah Endodermis yang terletak
dibagian dalam korteks. Bagian kelima adalah
Endodermis bagian ini berupa satu lapis sel yang
tersusun rapat tanpa ruang antar sel, kemudian
dinding selnya mengalami proses penebalan, selain itu
deretan sel endodermis dengan penebalan dinamakan
pita kaspari. Proses penebalan ini tidak dapat
ditembus air,sehingga air harus masuk ke silinder
pusat melalui sel endodermis yang dindingnya tidak
menebal, disebut sel penerus air. Hal ini terlihat
bahwa endodermis merupakan pemisah yang jelas
antara korteks dan stele. Bagian keenam adalah
Silinder pusat terletak di sebelah dalam endodermis,
kemudian diantara silinder pusat terdapat berkas
pengangkut yaitu floem dan floem. Selain itu Persikel
atau Perikambium yang merupakan lapisan terluar
dari silinder pusat (Tjitrosoepomo, 2011). Kemudian
pada struktur akar tumbuhan terdapat tiga zona
pertumbuhan yaitu zona pembelahan sel, zona
pemanjangan sel dan zona pematangan sel.
Secara garis besar struktur bagian dalam akar
tumbuhan antara lain sebagai berikut:
1. Epidermis
Sel epidermis akar berdinding tipis, tersusun rapat
dan biasanya tidak memiliki kutikula sehingga
mudah ditembus air. Pada bagian epidermis ini
tumbuh rambut-rambut akar. Pertumbuhan
rambut-rambut akar menyebabkan permukaan
akar lebih luas sehingga proses penyerapan lebih
efisien
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2. Korteks
Setelah epidermis terdapat korteks yang tersusun
atas jaringan parenkim. Sel-sel korteks berbentuk
relatif bulat (isodiametris) dengan ruang
interseluler yang jelas. Air dan garam-garam
mineral yang masuk melalui bulu akar akan
melewati sel-sel korteks melalui ruang-ruang inter
seluler yang disebut dengan peristiwa transportasi
ektravasikuler secara apoplas.
3. Endodermis
Endodermis merupakan jaringan antara korteks
dan silinder pusat atau stela. Jaringan ini terdiri
dari satu lapis sel dengan dinding sel yang tebal dan
mengandung lilin. Di jaringan endodermis ini
terjadi pengaturan pemasukan air ke dalam
jaringan angkut yang berada di dalam silinder
pusat.
4. Silinder pusat (stele)
Silinder pusat atau stele merupakan bagian
terdalam dari anatomi akar. Jaringan pembuluh
primer dikelilingi oleh kumpulan sel yang disebut
jaringan perisikel yang terletak berdampingan.
Jaringan perisikel ini bersifat meristematis dan
mampu membentuk cabang akar. Bagian dalam
perisikel ini terdapat jaringan sekunder yaitu floem
dan xilem

Gambar 4.4
Struktur Anatomi Bagian Dalam Akar Tumbuhan
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Gambar 4.5
Struktur Berkas Pengangkut Akar Dikotil Dan
Monokotil
(Bracegirdle B and P.H.Miles 1971 dan Clegg,C.J. and
G. Cox. 1994)
6. Macam-macam Akar Tumbuhan
Jenis akar pada tumbuhan ada dua macam yaitu
akar dikotil atau akar tunggang dan akar monokotil
atau akar serabut. Pertama Akar Tunggang (Dikotil).
Akar tungang adalah akar primer atau akar pokok
yang terus tumbuh membesar dan memanjang selama
tumbuhan tetap hidup. Akar ini akan menjadi akar
pokok yang menopang tegaknya tubuh tumbuhan dan
dalam proses perkembangannya membentuk setiap
cabang-cabang yang lebih kecil. Kedua Akar Serabut.
Dimana Akar serabut adalah akar yang tumbuh dari
pangkal batang sebagai pengganti akar primer atau
akar pokok yang mati. Dalam sistem pertumbuhan
akar tunggang maupun serabut, masing-masing akar
dapat tumbuh bercabang-cabang untuk memperluas
bidang penyerapan dan untuk memperkuat berdirinya
suatu tumbuhan (Greenway,1997).
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Ada beberapa proses pengangkutan yang
dilakukan oleh akar antara lain Pengangkutan
ekstrafasikuler yaitu pengangkutan diluar berkas
pembuluh angkut. Pertama-tama air dan garam
mineral yang larut dalam tanah diserap oleh pembulu
akar (Lakitan, 2008). Pada dasarnya cairan dalam sel
tumbuhan lebih pekat dari larutan dalam tanah,
namun dengan adanya perbedaan kepekatan ini
menyebabkan larutan dalam tanah merembes ke
dalam sel tumbuhan melalui membran sel dengan sifat
semi permeabel yang ada di jaringan epidermis pada
pembulu akar. Proses inilah yang disebut dengan
osmosis. Selanjutnya setelah melewati pembulu atau
bulu akar, air bergerak melewati korteks, endodermis
dan silinder pusat, setelah itu baru terjadi
pengangkutan intrafasikular. Proses pengangkutan
intrafasikular
merupakan
pengangkutan
yang
berlangsung didalam berkas pembuluh angkut yang
terus bergerak hingga mencapai pembuluh xylem yang
terdapat pada silinder pusat. Kemudian air akan
bergerak menuju daun melalui pembuluh xylem, hal
ini di akibatkan dengan adanya daya kapilaritas pada
pembuluh xylem. Selanjutnya Pembuluh xylem
membentuk lubang berupa pipa-pipa kecil yg dapat
mengangkut air lebih kuat dibandingkan dengan pipa
yg besar. Setelah itu pada daun terjadi proses
transpirasi atau penguapan. Dengan adanya peristiwa
transpirasi akan mengakibatkan aliran air dan garam
mineral dari batang menunju ke daun, hal ini disebut
sebagai kemampuan daun mengisap air dan garam
mineral (Lakitan, 2008).
Pada tumbuhan yang tergolong dikotil terdapat
dua
macam
proses
pertumbuhannya
yaitu
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pertumbuhan apikal dan pertumbuhan lateral.
Pertumbuhan
apikal
disebut
juga
dengan
pertumbuhan primer (ke arah atas pucuk dan ke arah
bawah akar), Pertumbuhan akar primer disebabkan
oleh meristem apikal yang terdapat pada pucuk dan
ujung akar. Proses ini terjadi sebagai hasil pembelahan
sel jaringan meristem primer, kemudian berlangsung
pada embrio dan bagian ujung akar. Bagian penting
embrionya adalah akar embrionik yaitu bakal calon
akar (Hidayat, 1995). Zona pertumbuhan pada akar
berdasar aktivitasnya terbagi menjadi 3 zona. Zona
pembelahan, pada bagian ini yaitu Sel-sel di daerah ini
aktif membelah karena tergolong meristematik. zona
pemanjanga yaitu berada di belakang daerah
pembelahan. Zona deferensiasi yaitu bagian paling
belakang dari daerah pertumbuhan. Kemudian Sel-sel
yang mengalami proses deferensiasi membentuk akar
yang sebenarnya.
Adapun bagian akar primer adalah sebagai
berikut, pertama Tudung Akar. Tudung akar
terdapat di ujung akar dan melindungi promeristem
akar serta membantu penembusan tanah oleh akar,
terdiri atas sel hidup yang sering mengandung pati.
Tudung akar berkembang terus menerus. Sel paling
luar mati, terpisah dari yang lain dan hancur, lalu
digantikan oleh sel baru yang dibentuk oleh pemula.
Kedua Epidermis pada bagian ini sel epidermis akar
berdinding tipis dan biasanya tanpa kutikula. Namun,
kadang dinding sel paling luar memiliki kutikula.
Adapun ciri khusus yang dimiliki akar adalah adanya
rambut akar yang teradaptasi untuk menyerap air dan
garam didalam tanah. Rambut yang dimiliki oleh akar
adalah sel epidermis yang memanjang ke luar, tegak
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lurus permukaan akar, dan berbentuk tabung. Ketiga
Korteks akar, pada umunya korteks terdiri dari sel
parenkim. Pada sejumlah besar tumbuhan monokotil
yang tidak melepaskan korteksnya semasa akar masih
hidup dan banyak sklerenkim yang dibentuknya. Sel
korteks biasanya besar memiliki vakuola yang sangat
besar. Kemudian Plastid didalamnya menghimpun
semua pati, setelah itu lapisan paling dalam
berkembang menjadi endodermis dan satu atau
beberapa lapisan korteks paling luar dapat
berkembang
menjadi
eksodermis.
Keempat
Eksodermis, pada sebagian besar tumbuhan memiliki
dinding sel pada lapisan terluar korteks akan
membentuk sel gabus, sehingga terjadi jaringan
pelindung baru, yakni eksodermis yang akan
menggantikan epidermis yang rusak. Struktur dan
sifat sitokimiawi sel eksodermis mirip sel endodermis.
Dinding primer dilapisi oleh zat suberin dan lapisan
itu dilapisi lagi oleh zat selulosa dan ada juga zat
Lignin serta mengandung protoplas. Kelima
Endoderm, pada bagian ini akar yang digunakan
untuk penyerapan dan dinding sel endodermis
mengandung selapis suberin yang ada di dinding
antiklinalnya. Lapisan ini disebut dengan pita
caspary. Pita tersebut merupakan kesatuan antara
lamella tengah dan dinding primer, dimana zat suberin
dan zat lignin tersimpan. Jika sel terplasmolisis, maka
protoplas melepaskan diri dari dinding, namun tetap
melekat pada pita caspary. Keenam yaitu Silinder
Pembuluh. Silinder pembuluh terdiri dari jaringan
pembuluh dengan satu atau beberapa lapisan sel di
sebelah luarnya, yaitu sel perisikel (Rahman,
2007). Jika bagian tengah tidak ditempati jaringan
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pembuluh, maka bagian itu diisi oleh jaringan dasar
yaitu parenkim dan empulur yang ada di bagian
dalam, dan perisikel langsung berbatasan dengan
protofloem dan protoxilem yang nantinya akan
membentuk atau menumbuhkan xilem dan floem
sekunder. Perisikel dapat mempertahankan sifat
meristematik di dalamnya terbentuk akar lateral,
felogen dan sebagian dari cambium pembuluh.
Pada beberapa hal, sel initi pucuk akar dapat
dibedakan menjadi tudung akar, epidermis, korteks
akar dan silinder pusat. Epidermis tersusun oleh selsel yang sangat rapat dan dinding selnya mudah
dilewati air (semi permeable). Kemudian Bulu akar
merupakan modifikasi dari sel epidermis akar yang
bertugas untuk menyerap air dan garam-garam
mineral yang terlarut serta bulu akar untuk
memperluas permukaan akar. Selain itu Korteks
Letaknya langsung di bawah jaringan epidermis akar
yang sel-selnya tidak tersusun rapat, sehingga banyak
memiliki ruang antar sel, namun ruang antar sel
sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim atau
jaringan dasar. Endodermis akar merupakan lapisan
pemisah antara korteks dengan silinder pusat. Dimana
Sel endodermis dapat mengalami penebalan pada
dindingnya dan membentuk seperti titik-titik yang
dinamakan titik Caspary. Pada pertumbuhan
selanjutnya penebalan yang dilakukan oleh sel gabus
sampai pada dinding sel yang menghadap silinder
pusat, namun bila diamati di bawah mikroskop akan
tampak seperti hutuf U maka disebut sel U, sehingga
air tidak dapat menuju ke silinder pusat. Tetapi tidak
semua sel endodermis mengalami proses penebalan,
sehingga memungkinkan air dapat masuk ke silinder
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pusat (Yayan, 2011). Selain itu sel tersebut dinamakan
sel penerus atau sel penyerap.
Dengan adanya akar maka tumbuhan dapat
memperbaiki dan meningkatkan kapasitas serapan air
tanaman inang. pH tanah, tanaman pada umumnya
lebih tahan lebih tahan terhadap perubahan pH tanah.
Meskipun demikian daya adaptasi masing-masing
tanaman terhadap pH tanah berbeda-beda, karena pH
tanah mempengaruhi proses perkecambahan pada
akar. Bintil akar merupakan asosiasi akar diengan
bakteri penambat nitrogen utara (Rhizobium) yang
bermanfaat bagi tanaman. Bakteri memasuki akar
terutama melalui rambut akar, dan dengan
memperbanyak diri membentuk benang infeksi.
Dilihat dari peranan akar yaitu organ vegetatif
utama yang memasok air, mineral dan bahan-bahan
yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan
suatu tanaman. Walaupun akar memiliki sumbangan
yang sangat penting, sering kali, bahkan terlalu sering,
akar itu tidak diperdulikan, karena akar itu tidak
tampak, maka tidak dipikirkan oleh kita. Agak jauh
dari promaristem apikal pada akar, dapat dibedabedakan seperti epidermis, korteks, dan silinder
vaskuler. Perisikel dapat pula diidentifikasi dekat
maristem apikal. Karena tidak mungkin membedakan
secara jelas antara maristem jaringan pembuluh dan
maristem jaringan bukan pembuluh, maka belum jelas
apakah perisikel itu berkembang dari prokambium
atau dari maristem dasar. Dimana Sel-sel prokambium
yang melakukan proses diferensiasi ke dalam unsurunsur trakea akan segera dapat dibedakan dari sel
yang akan membentuk unsur-unsur floem. Sel-sel yang
disebut lebih dahulu akan membesar dan vakuolanya
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juga akan membesar, kemudian mengalami banyak
sekali pembelahan tanpa menjadi besar, sehingga
menjadi amat kecil (Sumardi, 1993). Sel-sel yang
berkembang menjadi unsur-unsur meta xilem akan
menjadi besar, bersama-sama dengan vakuola yang
ada
didalamnya,
sebelum
sel-sel
tersebut
berdiferensiasi kedalam unsur-unsur protoxilem,
tentu tingkat pematangan justru sebaliknya. Karena
itu dimensi akhir unsur-unsur metaxilem jauh lebih
besar dibandingkan dengan ukuran akhir.
Perkembangan ontogenik dari sistem pembuluh
primer akar itu lebih sederhana dibanding dengan
batang, karena diferensiasi sistem vaskuler pada
batang itu berkaitan dengan perkembangan daun.
Sistem pembuluh pada akar berkembang secara
terpisah dari organ lateral dan prokambium
berkembang secara akropetal sebagai kelanjutan tak
terputus dengan jaringan pembuluh pada bagianbagian akar yang lebih matang. Proses Diferensiasi
dan pematangan xilem dan floem juga secara
akropetal (Popham,1955) dan mengikuti proses pada
prokambium. Dari penelitian yang amat cermat yang
dilakukan sampai sekarang itu ternyata unsur-unsur
protofloem akan menjadi matang lebih ke arah
maristem apikal dibandingkan dengan unsur-unsur
trakea yang pertama-tama matang. Dari sini
tampaklah bahwa proses pematangan unsur
protoxilem dan unsur protofloem itu juga lebih
sederhana pada akar dari pada batang, dalam hal ini
diferensiasi awal pada xilem yang dekat dengan
promordium daun dalam dua arah.
Pada umumnya proses diferensiasi jaringan akar
dibelakang promaristem apikal dapat disimpulkan
89

sebagai berikut, proses pembelahan periklinal dalam
korteks berhenti dekat dengan unsur tipis yang
matang, kemudian diluar daerah ini akar mengalami
proses pemanjangan dengan cepat dan pematangan
protoxilem biasanya hanya berlangsung pada saat
proses pemanjangan hampir selesai, jalur caspari
berkembang dalam sel endodermis sebelum
pematangan unsur-unsur protoxilem dan di ikuti
dengan timbulnya rambut-rambut akar. Apabila
pertumbuhan sekunder dimulai, maka pertama akan
timbul cambium vaskuler di dalam parenkim yaitu
diantara jaringan xilem primer dan floem primer.
Cambium vaskuler akan membentuk xilem sekunder
dan floem sekunder. Kemudian, cambium itu diperluas
secara lateral karena melakukan proses diferensiasi
inisial cambium didalam perisikel sekeliling ujung
jaringan xilem dan juga mulai membentuk serabut
akar sekunder. Kemudian cambium membentuk
daerah melingkar didalamnya terdapat xilem
sekunder yang secara menyeluruh menyelubungi
jaringan xilem primer. Setelah itu Floem primer dan
endodermis biasanya akan mati dan hancur karena
adanya tekanan mekanik yang tumbuh didalamnya.
Pada mulanya, kambium pembuluh berbentuk
pita yang jumlahnya tergantung pada jenis dan tipe
akar tumbuhan. Kemudian sel perisiklus yang terdapat
di luar daerah xilem menjadi aktif seperti kambium
vaskuler. Selanjutnya, kambium melengkapi lingkaran
dengan xilem sebagai pusatnya, selain itu penampang
melintang dari cambium pada perkembangan awal
berbentuk oval. Kambium juga berbatasan dengan
permukaan dalam floem yang berfungsi membentuk
xilem sekunder ke arah dalam dan fleom sekunder ke
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arah luar. Selain itu Kambium vaskuler juga
menghasilkan xilem dan floem dengan membelah
jaringan perinkin dan antiklin, sehingga lingkaran
akar bertambah besar selama tumbuhan melakukan
proses pertumbuhan dan perkembagan (Setjo, 2004).
Selain kambium ada juga pembentukan periderm
yang mengikuti pertumbuhan pembuluh sekunder. Sel
perisiklus terus membelah secara perinkin dan
antiklin. Proses pembelahan perinklin akan
menyebabkan peningkatan jumlah lapisan perisiklus
pada akar. Peningkatan serta ketebalan jaringan
pembuluh dan perisiklus menekan jaringan korteks ke
arah luar sehingga korteks menjadi hancur dan pecah.
Ditambah lagi adanya Felogen yang di luar perisiklus
akan membentuk felem ke arah luar dan feloderm ke
arah dalam. Pada akar tumbuhan misalnya tumbuhan
menahun (perennial), keaktifan kambium pembuluh
dan felogen akan terus terjadi selama tumbuhan
melakukan proses perkembangan sepanjang tahun.
Perkembangan akar, seperti halnya pada batang, juga
akan membentuk ritidom. Pada tumbuhan Dikotil
misalnya pada tumbuhan Medicago sativa, xilem
sekunder terdiri atas pembuluh dengan penebalan
dinding seperti anak tangga. Pembuluh ini juga
mengandung serabut dan sel parenkim, misalnya
floem berisi pembuluh dengan sel pengiring, serabut
dan sel parenklim. Floem dibagian luar hanya berisi
serabut dan parenkim, kemudian pembuluh yang tua
akan mengalami kerusakan. Ditambah dengan floem
akan menyatu dengan parenkim di dalam periderm
kecuali apabila terrdapat serabut.
Pada akar tumbuhan berkayu, jaringan
pembuluh biasanya mempunyai banyak sel dengan
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dinding sekunder yang mengandung berbagai zat yang
dibutuhkan oleh tumbuhan misalnya zat lignin. Pada
Akar tumbuhan Gymnospermae mempunyai tipe
tumbuhan sekunder yang sama dengan akar
tumbuhan
Dicotyledoneae.
Namun,
terdapat
perbedaan secara histologi antara akar dan batang.
Pada akar, misalnya takaran unsur dengan dinding
sekunder yang mengandung zat lignin akan lebih kecil
dibandingkan pada kayu dan kulit kayu, tetapi
proporsi jaringan parenkim lebih besar pada akar
tumbuhan.
Penelitian
pada
kayu
Plantanus
menunjukkan bahwa kayu dan akar secara filogenetik
lebih primitif dari pada batang (Nurhayati dkk, 2016).

Gambar 4.6 Struktur Akar pada Tumbuhan Dikotil dan
Monokotil
(https://www.academia.edu/28355850/Organ_Tumbuhan)

Berdasarkan gambar 4.6 di atas bahwa akar
dikotil dan monokotil memiliki berdaan yang
mendasar, adapun perbedaan mendasar akar dikotil
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dan monokotil (Fahn, 1992) antara lain sebagai
berikut:
a) Struktur Akar Dikotil
Akar pada tumbuhan dikotil berbentuk tunggang.
Xilem dan floem pada tumbuhan dikotik tersusun
membentuk jari-jari (radial). Xilem berbentuk
bintang di pusat dan floem mengelilinginya. Di
antara xilem dan floem terdapat kambium yang
menghasilkan unsur kayu ke arah luar membentuk
kulit.
b) Struktur Akar Monokotil
Akar pada tumbuhan monokotil berbentuk serabut.
Epidermis, korteks, dan perisikel memiliki struktur,
lokasi, dan fungsi seperti pada akar dikotil. Xylem
dan floem mirip dengan tanaman dikotil, tetapi
letak keduanya saling berdekatan karena tidak
memiliki kambium. Empulur terletak di bagian
tengah dan dikelilingi xilem dan floem secara
berselang-seling.
Selain perbedaan akar monokoti dan akar dikotil,
akar tersebut akan akan melakukan proses
modifikasi dan deferensiasi. Adapun struktur Akar
Sekunder hasil proses deferensiasi pada tumbuhan
adalah sebagai berikut:
a. Pembentukan jaringan pembuluh sekunder oleh
kambium
Pada awal perkembangan kambium
pembuluh adalah dengan proses pembelahan sel
prokambium diantara floem primer dan xilem
primer yang belum mengalami proses
derdiferensiasi. Kambium berupa silinder
dengan tepi luar yang bergelombang ini
mempunyai aktivitas yang berbeda di bagian
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dalam floem, kemudian kambium juga
menghasilkan xilem lebih cepat dibandingkan
dengan tempat yang lain. Di tempat tersebut,
kambium lebih cepat terdorong ke luar dan
akhirnya diperoleh silinder pusat yang memiliki
tepi rata. Salain itu Kambium juga akan
membentuk sel xilem kearah dalam dan sel
floem ke arah luar, namun pada umumnya
frekuensi pembentukan xilem lebih besar
dibandingkan dengan sel floem. Hal inilah yang
menyebabakan xilem sekunder lebih tebal dari
pada floem sekunder.
b. Pembentukan periderm oleh kambium gabus
(felogen)
Proses terbentuknya periderm akan
mengikuti aktivitas kambium pembuluh dan
biasanya mulai dibentuk pertama kali didalam
perisikel. Pada umumnya tumbuhan, keaktifan
kambium akar akan diiringi keaktifan peridem
dalam waktu yang cukup lama. Namun periderm
yang telah dibentuk oleh felogen tidak akan
bertahan lama karena volume dari sel baru yang
ada akan semakin besar dan akhirnya periderm
baru dibentuk dibawahnya. Proses ini dapat
belangsung berulang kali hingga di peroleh
ritidom.
Setiap
tumbuhan
akan
selalu
membutuhkan
air
sepanjang
proses
perkembangan dan pertumbuhan atau selama
tumbuhan hidup, begitu juga dengan hewan dan
manusia. Kemudian Setelah diserap oleh akar, air
digunakan dalam semua proses reaksi kimia,
mengangkut zat hara, membangun turgor,
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fotosintesis, respirasi, transpirasi, osmosis,
difusi, gutasi dan akhirnya keluar dari daun
sebagai uap air atau air. Dalam tubuh tumbuhan
mempunyai sistem pengangkutan air dan garam
mineral yang diperoleh dari dalam tanah agar air
tetap tersedia. Pada tumbuhan tingkat tinggi
terdapat dua macam cara pengangkutan air dan
garam mineral yang diperoleh dari dalam tanah
yaitu dengan cara ekstravaskular dan
intravaskular. Pengangkutan ekstravaskular
yaitu pengangkutan di luar berkas pembuluh.
Pengangkutan ini bergerak dari permukaan akar
menuju ke semua bagian yang letaknya lebih
dalam dan menuju ke berkas pembuluh angkut.
Sedangkan pada pengangkutan intravaskular adalah pengangkutan melalui berkas
pembuluh angkut dari akar menuju ke bagian
atas tubuh tumbuhan. Pertama-tama pada
proses pengangkutan Ekstravaskular ini, air
akan masuk melalui sel epidermis akar
kemudian bergerak di antara sel-sel korteks.
Kemudian Air harus melewati sitoplasma sel
endodermis untuk memasuki silinder pusat atau
stele. Setelah sampai di silinder pusat, air akan
bergerak bebas di antara sel-sel. Selain itu ada
juga cara transportasi dalam pengangkutan air
dan mineral secara ekstravaskular ada dua
macam yaitu apoplas dan simplas. Pertama
Transportasi apoplas adalah menyusupnya air ke
tanah secara difusi bebas atau transpor pasif
melalui semua bagian yang tak hidup dari
tumbuhan, misalnya dinding sel dan ruang antar
sel. Kemudian Transportasi apoplas tidak dapat
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terjadi pada saat melewati endodermis, hal ini di
sebabkan bahwa sel-sel endodermis terdapat
pita kaspari yang menghalangi air masuk ke
dalam pembulu angkut xilem. Pita kaspari ini
terbentuk dari zat suberin yang kedap air dan
lignin. Oleh karena itu, apoplas dapat terjadi di
semua bagian kecuali sel endodermis. Air yang
menuju endodermis ditranspor secara simplas
melalui sel yang bertugas untuk menyerap.
Sedangkan transportasi simplas yaitu kebalikan
dari transportasi apoplas. Transportasi simplas
yaitu bergeraknya air ke tanah dan zat terlarut
melalui bagian hidup dari sel-sel tumbuhan. Pada
sistem pengangkutan simplas ini, perpindahan
terjadi secara osmosis dan transpor aktif melalui
plasmodesmata.Transportasi simplas dimulai
dari sel-sel rambut akar ke sel parenkim korteks
yang
berlapis-lapis,
kemudian
sel-sel
endodermis dan sel-sel perisikel akhirnya ke
berkas pembuluh kayu atau xilem. Pengangkutan
mineral melalui transpor aktif dan mineral
mampu masuk ke dalam akar karena melawan
gradien konsentrasi yaitu dari daerah
berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi
tinggi.
Pada proses pengangkutan intravaskular
adalah pengangkutan melalui berkas pembuluh
xilem dari akar menuju ke bagian atas
tumbuhan. Pengangkutan air dan mineral
dimulai dari xilem akar ke xilem batang menuju
xilem tangkai daun dan ke xilem tulang daun dan
pada tulang daun terdapat ikatan pembuluh. Air
dari xilem tulang daun ini masuk ke sel-sel bunga
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karang pada mesofil. Setelah mencapai sel-sel
bunga karang, air dan garam-garam mineral
disimpan untuk digunakan dalam proses
fotosintesis dan transportasi.
Ada beberapa jenis tumbuhan yang tidak
mempunyai trakea sehingga trakeid merupakan
satu-satunya saluran pengangkutan air ke tanah.
Tumbuhan yang tidak mempunyai trakea
misalnya pada tumbuhan paku dan tumbuhan
berbiji terbuka. Pengangkutan air dan mineral
dari bawah keatas tubuh tumbuhan oleh xilem
mengikuti beberapa teori sebagai berikut.
Pertama Teori vital menyatakan bahwa
pengangkutan air dari akar menuju daun dapat
terlaksana karena adanya sel-sel hidup, misalnya
sel-sel parenkim dan jari-jari empulur di sekitar
xilem. Kedua Teori Dixon Joly yang
menyatakan bahwa naiknya air ke atas karena
adanya tarikan dari atas antara lain ketika daun
melaksanakan proses transpirasi. Selanjutnya
Air selalu bergerak dari daerah basah ke daerah
kering. Ketiga Teori tekanan, akar menyatakan
bahwa air dan mineral naik ke atas karena
adanya tekanan akar, kemudian tekanan akar ini
terjadi karena perbedaan konsentrasi air dalam
tanah dengan cairan pada saluran xilem.
Tekanan akar paling tinggi terjadi pada malam
hari dan dapat menyebabkan merembesnya
tetesan air dari daun tumbuhan melalui proses
gutasi (Lakitan, 2008).
Pada dasarnya, pengangkutan air dan
mineral dari tanah ke dalam tubuh tumbuhan
melibatkan tiga proses antara lain yaitu proses
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osmosis, Proses difusi, Proses transpor aktif. Dari
beberapa uraian diatas dapat disimpulkan
bahwa pengangkutan air dan mineral dari dalam
tanah ke tubuh tumbuhan melalui lintasan
tertentu. Air yang diangkut oleh xilem digunakan
untuk proses fotosintesis dan sebagian
mengalami transpirasi. Laju proses transpirasi
dipengaruhi oleh adanya pengaruh dan keadaan
lingkungan, misalnya kelembapan, suhu, PH,
cahaya, angin, dan kandungan air tanah.
Struktur Akar Penyimpan cadangan
makanan terutama tepung disimpan dalam
jaringan korteks yang pada sebagian besar
tumbuhan relative tebal. Pada akar yang biasa
dengan penebalan sekunder, kemudian sebagian
senyawa cadangan disimpan dalam batang, yaitu
pada parenkim sering juga dalam sklerenkim
xilem sekunder dan floem sekunder. Namun ada
beberapa tumbuhan yang mempunyai bagian
tertentu dari sistem akar yang akan berkembang
menjadi organ yang memiliki daging tebal
dengan fungsi utama sebagai organ penyimpan
makanan, contohnya pada tanaman wortel yang
memiliki hipokotil dan akar tungganya
berkembang
menjadi
tebal
dengan
perkembangan peridem dan korteks (Anonim,
2013).
Selanjutnya Akar Penyokong Tumbuhan
merupakan bagian tumbuhan yang terdapat
dalam tanah. Adanya akar, tumbuhan dapat
menetap disuatu tempat dan tidak berpindah.
Pada tumbuhan Dikotilidoneae mempunyai
susunan akar bercabang-cabang sehingga
98

memungkinkan tumbuhnya tumbuhan lebih
kuat. Sementara akar serabut dan bulu akar yang
banyak berfungsi untuk berpeganggan pada
tanah misalnya Akar Udara yang berfungsi untuk
menyimpan air. Pada tumbuhan tropika seperti
Epifittropis Araceae menghasilkan akar dari
cabang atau batang yang terdapat bebas di
udara. Apabila akar ini tumbuh kedalam tanah
akan membantu sebagai akar penunjang. Apabila
menempel ke objek padat akan menjadi akar
panjat atau akar lekat. Contohnya tanaman
Anngrek tropis yang mempunyai akar yang
menjulang bebas ke udara hal ini menunjukan
adaptasi khusus dengan lingkungan.
7. Adaptasi Akar Dengan Lingkungan Kering
Adanya perubahan kondisi lingkungan akan
mempengaruhi proses reaksi kimia yang ada dalam
tubuh tumbuhan salah satunya adalah akar. Pada
kondisi lingkungan yang kering akar sering kali
beradaptasi dengan membentuk kulit yang sangat
tebal, serta meningkatkan fungsi dari sklerefikasi sel
korteks dan isolasi silinder pembuluh peridem atau
nikrosis parenkim korteks (Yayan, 2011). Dengan
kondisi tersebut xylem akan selalu berkembang
dengan baik, sehingga dapat membantu pengangkut
air dengan cepat agar kehidupan tumbuhan tercukupi.
Misalnya pada sejumlah lapisan jaringan korteks akar
primer pada tumbuhan di gurun pasir akan berkurang
sehingga jarak antara tanah dengan stele semakin
pendek. Kemudian pita kapsari lebih lebar
dibandingkan tumbuhan yang tergolong mesofit.
Diantara hubungan antara sistem pembuluh akar
dan sistem pembulu batang sangat berbeda struktur
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dan arah perkembangannya. Kemudian Protoxilem
pada akar bersifat ekstrak sedangkan pada batang
bersifat endark. Pada sistem hubungan sistem
pembulu akar dan batang terjadi adaptasi satu dengan
yang lainnya. Daerah ini disebut dengan daerah
peralihan atau leher akar. Selain itu struktur daerah
peralihan sangat rumit dan antara spesies satu dan
yang lain berbeda. Garis tengah daerah peralihan lebih
besar dari pada garis tengah akar maupun batang
karena daerah ini terjadi pembelahan, perputaran,
perbanyakan, dan penggabungan untaian xilem dan
floem. Ada pun struktur akar tumbuhan Dikotil pada
gambar dibawah ini.

Gambar 4.7
Penampang Melintang Akar Tumbuhan Dikotil
Secara struktur xilem dan floem pada tumbuhan
Dikotil tersusun radial atau membentuk jari-jari. Xilem
memiliki berbentuk bintang di pusat dan floem akan
mengelilingi xilem. Kemudian diantara xilem dan
floem terdapat kambium gabus. Aktivitas kambium ke
arah luar membentuk unsur kulit dan ke arah dalam
membentuk unsur kayu. Sedangkan Struktur dan
fungsi jaringan penyusun akar tumbuhan Monokotil
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adalah Epidermis, korteks dan perisikel yang memiliki
struktur, lokasi dan fungsi seperti pada akar tanaman
Dikotil. Dilihat dari Fungsi xilem dan floem sama
seperti pada tumbuhan Dikotil, tetapi letak keduanya
saling berdekatan karena tidak memiliki cambium dan
empulur yang terletak di bagian tengah serta dikeliling
xilem dan floem yang berselang-seling.
8. Bentuk dan Struktur Umum Akar
Bentuk dan struktur akar sangat beragam.
Keanekaragaman ini berhubungan dengan fungsinya,
misalnya sebagai akar nafas, penyimpan cadangan
makanan, sebagai penghisap, penopang, dan
sebagainya (Nugroho dkk, 200). Bagian-bagian yang
umum terdapat pada akar antara lain yaitu
a. Leher akar atau pangkal akar (collum), yaitu bagian
akar yang bersambungan dengan pangkal batang.
b. Ujung akar (apex radix) yaitu bagian akar yang
paling muda, terdiri atas jaringan yang masih dapat
melakukan pertumbuhan.
c. Batang akar (corpus radix) yaitu bagian akar yang
terdapat antara leher akar.
d. Cabang-cabang akar (radix lateralis), yaitu bagianbagian akar yang tidak langsung bersambungan
dengan pangkal batang, tetapi keluar dari batang
akar, dan masing-masing dapat mengadakan
pertumbuhan lagi.
e. Rambut-rambut akar (pilus radicalis), yaitu bagian
akar yang sesungguhnya hanyalah penonjolan
dinding luar sel-sel epidermis yang panjang,
bentuknya seperti rambut. Rambut-rambut akar ini
berfungsi memperluas bidang penyerapan akar
sehingga lebih banyak air dan zat terlarut dalam
tanah yang dapat diserap.
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f. Tudung akar (calyptra), yaitu bagian akar yang
letaknya pada ujung, terdiri atas jaringan yang
berguna untuk melindungi ujung akar yang masih
muda dan lemah.
9. Sistem Akar Pada Tumbuhan
Pada saat tumbuhan masih kecil yaitu dalam
bentuk lembaga di dalam biji, bakal akar sudah ada,
dan disebut akar lembaga (radicula). Pada
perkembangan selanjutnya, ketika biji mulai
berkecambah sampai menjadi tumbuhan dewasa, akar
lembaga dapat memperlihatkan perkembangan yang
berbeda, sehingga pada tumbuhan dibedakan dua
macam sistem perakaran antara lain: Pertama Sistem
perakaran tunggang yaitu terjadi bila akar lembaga
tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabangcabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok
demikian disebut akar tunggang (radix primaria).
Susunan perakaran ini umumnya terdapat pada
tumbuhan dikotil dan tumbuhan biji terbuka
(Gymnospermae). Kedua Sistem perakaran serabut:
terjadi bila akar lembaga dalam perkembangan
selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh
berkembangnya sejumlah akar yang kurang lebih
sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang.
Akar-akar ini bentuknya seperti serabut, oleh karena
itu, disebut akar serabut. Sistem perakaran ini
umumnya terdapat pada tumbuhan yang berbiji
tunggal (monokotil). Perlu diingat bahwa akar
tunggang hanya dijumpai pada tanaman yang ditanam
dari biji. Walaupun termasuk ke dalam tumbuhan
dikotil, suatu tumbuhan tidak akan mempunyai akar
tunggang jika tidak ditanam dari biji, misalnya pada
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jenis-jenis tanaman budi daya yang diperbanyak
dengan cangkokan atau stek.
Kemudian adapun bentuk-bentuk akar yang
menyusun sistem perakaran tunggang (Yayan, 2011)
antara lain:
a. Bentuk tombak atau fusiformis yaitu pangkalnya
besar meruncing ke ujung dengan serabut-serabut
akar sebagai percabangan, biasanya menjadi
tempat penimbunan makanan, misalnya pada
wortel (Daucus carota), lobak (Raphanus sativus).
Berdasarkan bentuknya akar ini disebut pula akar
tombak
b. Bentuk gasing atau napiformis yaitu pangkal akar
besar membulat, cabang-cabang akar hanya pada
ujung yang sempit meruncing, misalnya pada
bengkuang (Pachyrrhizus erosus) dan bit Beta
vulgaris. Berdasarkan bentuk-bentuknya akar ini
disebut akar gasing
Kemudian adapun bentuk-bentuk akar yang
menyusun sistem perakaran serabut antara lain:
a. Bentuk benang yaitu sistem perakaran yang
menyusunnya kecil-kecil dan halus seperti benang,
misalnya pada padi (Oryza sativa). Sistem
perakaran yang demikian disebut dengan akar
benang
b. Bentuk tambang yaitu sistem perakaran yang
menyusunnya kaku, keras dan cukup besar seperti
tambang, misal pada pohon kelapa (Cocos nusifera).
Sistem perakaran demikian disebut juga akar
tambang
c. Bentuk lengan yaitu sistem perakaran yang
menyusunnya akar-akar serabut yang besar-besar
dan menyerupai lengan dan tidak banyak
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memperlihatkan percabangan, misal pada pohon
pandan (Pandanus tectorius)
10. Modifikasi Akar
Bagian tumbuhan yang pokok hanyalah daun,
batang dan akar, bagian- bagian lain merupakan
modifikasi salah satu dari ketiga bagian pokok tadi
atau kombinasi dari bagian pokok tersebut. Menurut
(Hidayat, 1995) mengatakan bahwa pada berbagai
jenis tumbuhan sering kita jumpai bagian-bagian yang
merupakan modifikasi atau penjelmaan dari bagianbagian akar, batang, dan daun, seperti Kuncup,
Rimpang, Umbi, Umbi lapis, Alat pembelit dan Duri
a. Kuncup
Kuncup merupakan bagian tumbuhan yang
sesunguhnya adalah calon tunas, jadi terdiri atas
calon batang beserta calon daun-daunnya. Menurut
tempatnya kuncup dibedakan dalam tiga macam,
yaitu kuncup ujung (gemma terminalis) yang
terdapat pada ujung-ujung batang dan ujung
cabang; kuncup ketiak (gemma axillaris/ gemma
lateralis) yang terdapat di ketiak daun; kuncup liar
(gemma adventicus) merupakan kuncup yang
terletak di sembarang tempat.
b. Rimpang
Rimpang merupakan batang beserta daunnya yang
terdapat di dalam tanah, bercabang, tumbuh
mendatar, dari ujungnya dapat tumbuh tunas yang
nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Selain itu
Rimpang juga sebagai alat perkembangbiakan juga
sebagai tempat penimbunan makanan cadangan.
c. Umbi
Umbi merupakan suatu badan bentuk bulat, besar,
tempat penimbunan makanan cadangan, dapat
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merupakan modifikasi batang disebut umbi batang
(tuber caulogenum) atau modifikasi akar disebut
umbi akar (tuber rhizogenum)
d. Umbi lapis
Merupakan modifikasi batang dan daun. Dikatakan
umbi lapis karena memperlihatkan susunan yang
berlapis-lapis, yaitu terdiri dari daun-daun yang
telah menebal, lunak dan berdaging ; batangnya
sendiri hanya merupakan bagian yang terkecil pada
bagian bawah umbi lapis itu.
e. Alat pembelit atau sulur
Sulur merupakan bagian tumbuhan yang biasanya
berbentuk spiral dan berguna untuk membelit
benda-benda yang disentuhnya. Umumnya sulur
merupakan modifikasi dari cabang, dikatakan sulur
cabang yang letaknya dapat berhadapan dengan
daun atau dalam ketiak daun. Apabila merupakan
modifikasi daun disebut sebagai sulur daun yang
letaknya pada tangkai daun.
f. Duri
Duri yang merupakan modifikasi salah satu bagian
pokok dari tumbuhan, biasanya sukar ditanggalkan
dari batang, sehingga disebut sebagai duri sejati
(spina caulogenum). Sedang bila hanya bersifat
sementara disebut sebagai duri tempel (spina
aculeus).
11. Jaringan Penyusun Akar Tumbuhan
Akar memiliki dua fungsi penting dalam
kehidupan tumbuhan. Pertama, menyerap air, mineral,
dan oksigen dari tanah. Kedua, mengokohkan
tegaknya tumbuhan di atas tanah. Pada beberapa
tumbuhan, akar juga digunakan sebagai tempat
penyimpanan makanan cadangan. Pada akar juga
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terdapat sistem pembuluh yang berfungsi sebagai alat
transpor air dan garam mineral dari tanah ke tubuh
bagian lain.
Bagian ujung akar terdiri atas jaringan meristem
yang sel-selnya aktif membelah, daerah ini dilindungi
oleh tudung akar (kaliptra) dari gesekan dan
kerusakan dalam tanah. Sel-sel hasil pembelahan
meristem mengalami pertumbuhan memanjang
(menjadi dewasa), kemudian membentuk strukturstruktur tertentu. Akar monokotil dan dikotil secara
garis besar memiliki susunan anatomi yang terdiri
dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder
pusat.

Gambar 4.8 Penampang Akar Tumbuhan
(https://www.academia.edu/28355850/Organ_Tumbuhan)

Epidermis (kulit luar) akar merupakan selapis
sel berdinding tipis, berkutikula dan tersusun rapat
dan tidak terdapat ruang-ruang antarsel. Sejumlah sel
epidermis yang letaknya di ujung akar mengalami
modifikasi, membentuk rambut akar dengan
pemanjangan ke arah lateral dari dinding luarnya.
Sejumlah besar rambut-rambut akar berfungsi untuk
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memperluas permukan sel sehingga penyerapan air
dan unsur hara dari dalam tanah lebih efisien.
Silinder pusat (stele), merupakan bagian
terdalam dari akar, yang terdapat di sebelah dalam
lapisan endodermis. Jaringan tang terdapat dalam
stele meliputi jaringan perisikel, xilem, dan floem dan
empulur.
Perisikel atau perikambium merupakan lapisan
terluar stele. Pada perkembangan selanjutnya sel-sel
perisikel yang letaknya segaris dengan xilem dapat
berubah menjadi jaringan meristem. Sel-sel tersebut
membelah ke arah luar dan membentuk cabang akar.
Oleh karena pembentukan cabang akar dimulai dari
stele (pada lapisan perisaikel) maka pertumbuhan
cabang akar bersifat endogen (pertumbuhan dari
dalam ke luar).

Gambar 4.9 Silinder Pusat (Stele)
(http://sofiachyn27.blogspot.com/2017/10/struktur
-dan-fungsi-buah-dan-biji.html)
Berkas vaskuler (pembuluh angkut atau fasis),
terdiri dari xilem dan floem. Pada akar tumbuhn
dikotil xilem primer terletak di pusat akar dan
membentuk bintang, sedangkan floem primer terletak
di sebelah luar xilem primer. Sebaliknya pada akar
tumbuhan monokotil, xilem primer terletak berselangseling dengan floem primer. Pada akar tumbuhan
dikotil, di antara xilem dan floem terdapat kambium
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(tipe kolateral terbuka), sedangkan pada akar
tumbuhan monokotil diantara xilem dan floem tidak
dijumpai kambium (tipe kolateral tertutup). Kambium
merupakan titik pertumbuhan sekunder; kearah
dalam membentuk xilem dan kearah luar membentuk
floem.
12. Pertumbuhan Primer Dan Sekunder Pada Akar
Struktur pada akar akan selalu berhubungan
dengan berbagai fungsi dan peranannya terhadap
proses dan reaksi metabolism pada tubuh tumbuhan.
Fungsi tersebut di antaranya bahwa akar harus
mampu menembus lapisan tanah yang keras sehingga
tidak jarang bisa menimbulkan kerusakan pada bagian
akar yang selalu tumbuh karena sering bergesekan
langsung dengan tanah, hal ini disebabkan karena
adanya tudung akar yang menyebabkan akar
terlindung dari kerusakan mekanis, sehingga akar bisa
melakukan tugas dan fungsinya sebagai salah satu
organ penting yang dimiliki oleh tumbuhan
(Tjitrosoepomo, G. 1988). Akar pun harus mampu
menyerap air dan bahan-bahan mineral yang terlarut
di dalamnya yang berasal dari dalam tanah. Fungsi
lainnya akar harus mampu menyaring bahan-bahan
yang dibutuhkannya dan mengeluarkan bahan yang
tidak diperlukan dari dalam air. Selanjutnya akar
harus mengangkut air menuju ke bagian atas
tumbuhan dengan mengunakan jaringan pengangkut.
Sebaliknya, akar harus mampu membawa hasil
fotosintesis untuk diedarkan ke sel-sel akar atau
bahkan ke organ lainnya, sehingga mendapatkan
bahan makanan untuk mendukung kegiatan respirasi
dan perkembagan dan pertumbuhannya. Terkadang
akar juga digunakan untuk tempat penyimpanan
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kelebihan cadangan bahan makanan. kemudian akar
juga harus mampu mendukung dan memperkuat
berdirinya suatu tumbuhan diatas tanah. Adapun
fungsi dan peranan diatas dapat dilakukan oleh
jaringan-jaringan yang terspesialisasi dan modifikasi
dengan fungsi fisiologis yang spesifik.
Selain itu Akar juga merupakan bagian yang
sangat penting untuk keberlangsungan suatu hidup
tumbuhan dan juga sebagai pertumbuhan bagi
kebutuhan tumbuhan. Selanjutnya Akar tumbuhan
mampu menembus kedalaman tanah pada kondisi
tanah kering, misalnya pada tumbuhan akasia,
tumbuhan tersebut mampu membentuk akar
sepanjang 30 m, dan ada juga tumbuhan Arizona dan
mesquite yang mampu menembus kedalaman tanah
sampai 50 meter. Kemudian Akar yang merupakan
bagian pertama tumbuh adalah radikel atau disebut
juga akar primer. Lapisan epidermis akan membentuk
rambut-rambut akar halus yang berfungsi untuk
memperluas bidang penyerapan sehingga kemampuan
akar dalam mengikat air dan garam mineral pun
meningkat.
Pertumbuhan primer dan sekunder pada akar
terjadi akibat proses pembelahan pda ujung akar yang
mengalami proses pemanjangan dan proses
diferensiasi sehingga membentuk jaringan-jaringan
baru yang spesifik baik fungsinya maupun
peranannya. Secara sistematis proses pertumbuhan
akar, pemanjangan dan modifikasi dapat digambarkan
sebagai berikut.
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Gambar 4.10
Ujung Batang Dan Ujung Akar Dikotil Dan Monokotil
Yang Mengalami Deferensiasi
(https://blog.ruangguru.com/pertumbuhan-primerdan-sekunder-pada-tumbuhan)
Menurut (Rahman, 2007) mengatakan bahwa
Jaringan terluar dari akar adalah jaringan epidermis.
Beberapa sel epidermis mengalami pengembangan ke
arah lateral membentuk rambut-rambut akar, yang
menyerap nutrien dan bahan terlarutnya dari tanah.
Akar rambut memiliki umur yang pendek dan
biasanya hanya ditemukan di daerah jaringan dewasa.
Korteks sering juga digunakan sebagai jaringan
tempat penyimpanan makanan. Endodermis mengatur
aliran bahan ke bagian dalam bagian pusat akar
(stele). Endodermis terdiri atas sel-sel dengan pita dari
gabus (suberin) pada bagian dinding sel radialnya,
bagian ini disebut pita Kaspari
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Gambar 4.11
Lapisan Endodermis Yang Membatasi Korteks Dengan
Perisikel dan Silinder Pusat Akar
(https://susunan.com/fungsi-endodermis/)
Selanjutnya Perisikel merupakan salah satu
jaringan yang tampak mirip dengan struktur korteks,
tetapi daerah perisikel berubah menjadi meristematis,
yang membentuk meristem apikal dan tudung akar
serta menghasilkan akar lateral yang akan terdorong
ke luar ke arah lapisan tanah. Sementara jaringan itu
prokambium akan menghasilkan jaringan pembuluh
untuk mengangkut air, garam dan mineral yang
melewati akar tumbuhan. Kemudian Prokambium juga
menghasilkan jaringan pengangkut yaitu floem primer
yang berfungsi untuk mengangkut zat makanan dan
bahan lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh tumbuhan,
termasuk hormon. Selain itu Prokambium juga
menghasilkan xilem primer dengan tujuan untuk
menjalankan fungsinya yaitu mengangkut air dan
bahan yang terlarut di dalam tanah, menuju ke puncak
atau dibawah ke atas permukaan daun tumbuhan.
Selanjutnya xilem primer dibentuk dan dibangun oleh
sel-sel mati ketika mengalami fase kedewasaan untuk
memfungsikan dirinya sebagai pengangkut air
misalnya pada tumbuhan gymnospermae disebut
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jaringan trakeid, sedangkan pada angiospermae
disebut serat dan pembuluh. Prokambium juga
menghasilkan beragam jaringan meristematis yang
disebut kambium pembuluh, jaringan ini ditemukan
pada ikatan pembuluh. Akibat pertumbuhan jaringan
ini, perubahan pola atau bentuk prokambium pada
tumbuhan dikotil yang tadinya berbentuk seperti
bintang menjadi melingkar.
13. Penampakan Dan Percabangan Akar
Pola percabangan akar bermacam-macam dan
karakteristinya akan berubah sewaktu perkembangan
berlangsung, biasanya disesuaikan dengan gen dan
kondisi lingkungan. Sehingga memunculkan akar-akar
yang mempunyai sifat dan tugas khusus (Nanang,
2011), antara lain sebagai berikut:
a. Akar Udara Atau Akar Gantung (Radix aereus)
Akar udara adalah Akar yang keluar dari
bagian tubuh tumbuhan yang ada di atas tanah,
seperti akar yang tumbuh pada batang, kemudian
menggantung diudara dan tumbuh ke arah tanah.
Selama masih menggantung akar ini menyerap
akan air dan gas karbon dioksida dari udara serta
sering kali mempunyai jaringan khusus untuk
menimbun air atau udara yang disebut velamen.
Misalnya pada pohon beringin.

Gambar 4.12 Akar Udara Atau Akar Gantung
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b. Akar Tunjang
Akar tunjang merupakan Akar tambahan
pada bagian batang yang letaknya diatas
permukaan tanah serta tumbuh membentuk
lengkungan ke bawah masuk ke dalam tanah. Pada
perkembangan pertumbuhannya, akar lengkung ini
bisa tumbuh menebal. Kemudian akar tunjang yang
baru bisa tumbuh pada lengkungan sebelumnya.
Lengkungan berlaku sebagai egrang yang
menunjang tegaknya batang tumbuhan. Akar ini
terbentuk karena kurangnya kadar oksigen di
dalam tanah, sehingga akar ini juga berperan dalam
pengambilan oksigen dari udara. Misalnya pada
bakau dan pandan.

Gambar 4.13 Akar Tunjang Pada Tanaman Pandan
c. Akar Pelekat
Akar ini adalah akar yang keluar dari bukubuku batang tumbuhan memanjat dan berguna
untuk menempel pada penunjangnya tanpa
menyerap makanan. contohnya pada tanaman sirih
(Piper betle).
d. Akar Penghisap
Merupakan akar yang terdapat pada
tumbuhan yang hidup sebagai parasit atau
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hemiparasit. Akar ini berguna untuk menyerap air
dan zat makanan dari inangnya (bersifat parasit).
Misalnya pada tanaman benalu (Loranthus) dan
Raflessia. Pada kondisi seperti ini akar hisap akan
tumbuh masuk sampai ke jaringan xilem dan floem.
Selain itu bisa juga bersifat hemiparasit, misalnya
pada pasilan (berhijau daun). Di sini akar hisap
hanya mengambil air dan garam- garam mineral,
sehingga merugikan bagi tanaman atau tumbuhan
lain sebagai inangnya.

Gambar 4.14 Akar Penghisap Pada Tanaman Benalu
C. Anatomi Batang Tumbuhan (Caulis)
Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan penting
sehingga sering dikatakan sebagai sumbu tubuh
tumbuhan. Batang sebagian besar tumbuhan terletak di
atas tanah, namun ada pula batang yang terdapat di
dalam tanah, bahkan ada tumbuhan yang tampak tidak
berbatang (planta acaulis) walaupun sesungguhnya
berbatang hanya sangat pendek sekali sehingga seolaholah tidak berbatang. Tumbuhan biji berkeping dua
(Dicotyledonae) pada umumnya mempunyai batang yang
di bagian bawahnya lebih besar dan semakin ke ujung
semakin mengecil, bercabang atau tidak bercabang.
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Sebaliknya,
tumbuhan
biji
berkeping
tunggal
(Monocotyledonae) mempunyai batang yang dari pangkal
sampai ujung batang tidak menunjukan perbedaan
besarnya (Hidayat, 1995). Umumnya batang pada
tumbuhan mempunyai bentuk bulat, bersegi, pipih
dengan permukaan batang licin, beralur bentuk
bersayap, berambut, dan berduri. Batang tumbuh ke arah
datangnya cahaya matahari, namun mengenai arahnya
dapat memperlihatkan berbagai variasi seperti tegak
lurus, menggantung misalnya pada anggrek, menyulur
berbaring pada semangka, merunduk, memanjat pada
sirih dan sebagainya. Menurut (Hamim dkk, 2019)
mengatakan bahwa batang adalah salah satu organ
tumbuhan berpembuluh yang berfungsi sebagai
penyangga. Batang disusun oleh beberapa macam
jaringan yang berbeda sehingga terdiri dari beberapa
tipe seperti batang berkayu, batang lembut dan lunak
(herbaseus), dan batang tipe rumput (kalmus)
Umumnya batang pada tumbuhan mempunyai
bentuk bulat, bersegi, pipih dengan permukaan batang
licin, beralur bentuk bersayap, berambut, dan berduri.
Batang tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari,
namun mengenai arahnya dapat memperlihatkan
berbagai variasi seperti tegak lurus, menggantung
contohnya pada tanaman anggrek, menyulur berbaring
misalnya pada tanaman semangka, merunduk, memanjat
pada tanaman sirih dan lain-lainnya. Pada Batang suatu
tumbuhan ada yang bercabang dan ada pula yang tidak
bercabang. Kemudian Cara percabangan batang dapat
dibedakan menjadi percabangan monopodial pada
tumbuhan cemara, sedangkan cabang simpodial, dan
dikotomi yaitu pada tumbuhan paku-pakuan. Cabang
yang besar dan secara langsung keluar dari batang
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dinamakan dahan, sedang cabang-cabang yang lebih kecil
dinamakan ranting.
Menurut Kartini (2010) menjelaskan bahwa
perbedaan yang mendasar antara anatomi batang dan
akar terletak pada struktur pembuluh angkutnya.
Susunan xilem dan floem pada akar terletak pada radius
yang berbeda dan berseling secara bergantian, sedang
pada batang floem dan xilem terletak dalam satu radius,
floem berada di sebelah luar dan xilem di sebelah
dalam.Susunan berkas pengangkut pada akar disebut
radial sedangkan pada batang kolateral.Sifat xilem pada
akar disebut eksark karena letak protoxilem berada di
sebelah luar metaxilem sedangkan pada batang disebut
endark karena letak protoxilem di sebelah dalam
metaxilem. Floem dan xilem pada batang membentuk
suatu berkas yang tersusun di dalam satu lingkaran
Menurut Rosanti (2013), struktur pokok tumbuhan
hanya terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah.
Kelima struktur pokok ini dapat mengalami perubahan
bentuk atau yang lebih dikenal sebagai metamorfosis
tumbuhan (menjadi bentuk baru), misalnya bentuk
rimpang (rhizoma), umbi (tuber), alat pembelit (cirrhus),
duri (spina), kuncup (gemma) dan alat tambahan (organa
accessoria)
1. Fungsi Batang Tumbuhan
Fungsi utama batang adalah sebagai tempat
tumbuhnya daun, cabang, serta bunga, menyalurkan
zat makanan dari akar ke daun dan sebaliknya
menyalurkan hasil pengolahan zat makanan dari daun
ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada beberapa
jenis tumbuhan batang berfungsi sebagai alat
perkembangbiakan vegetatif, tempat menyimpan
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berbagai cadangan makanan dan ada yang berfungsi
sebagai alat pernafasan dalam sistem respirasi.
Pada umumnya kita sering berpikir bahwa
batang itu selalu di atas tanah dan akar ada di bawah
tanah. Tetapi ada beberapa jenis tumbuhan yang
hidup dengan jenis batang yang berada di bawah
tanah. Bagaimana cara kita untuk membedakan akar
dengan batang yaitu dengan mencari kuncupkuncupnya, sehingga kita bisa membedakan akar dan
batang. Kuncup yang dimaksud adalah titik tumbuh
batang yang dilindungi oleh sisik. Sisik itu akan gugur
ketika batang sudah terbentuk. Tetapi ada juga kuncup
yang tidak dilindungi oleh sisik. Sedangkang Kuncup
dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu kuncup ujung
batang atau kuncup terminal dan kuncup ketiak atau
kuncup aksilar. Kuncup terminal terdapat pada ujung
batang yang masih dalam pertumbuhan, sedangkan
kuncup aksilar terdapat pada ketiak daun dan diruas
tertentu pada batang. Namun kuncup pada beberapa
tumbuhan tertentu akan dorman jika kondisi
lingkungannya buruk, tapi dapat bertumbuh lagi
ketika kondisi lingkungan sudah baik sesuai dengan
kondisi tubuh tumbuhan.
Menurut Kartini (2010) menjelaskan bahwa
perbedaan yang mendasar antara anatomi batang dan
akar terletak pada struktur pembuluh angkutnya.
Susunan xilem dan floem pada akar terletak pada
radius yang berbeda dan berseling secara bergantian,
sedangkan pada batang floem dan xilem terletak
dalam satu radius, floem berada di sebelah luar dan
xilem di sebelah dalam. Kemudian Susunan berkas
pengangkut pada akar disebut radial sedangkan pada
Susunan berkas pengangkut pada batang disebut
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kolateral. Sifat xilem pada akar disebut eksark karena
letak protoxilem berada di sebelah luar metaxilem
sedangkan pada batang disebut endark karena letak
protoxilem di sebelah dalam metaxilem. Floem dan
xilem pada batang membentuk suatu berkas yang
tersusun di dalam satu lingkaran.
Epidermis batang pada umumnya memiliki
stoma dan trikoma pada waktu masih muda sehingga
batang dapat berfungsi sebagai organ fotosintesis.
Korteks terdiri dari jaringan parenkimatik yang
mungkin di dalamnya ditemukan jaringan sekretorik
misalnya saluran lendir pada batang Hibiscus sp. sel
minyak pada batang Piper betle dan Cinamomum sp.
saluran resin pada batang Pinus sp. kristal kalsium
oksalat pada batang Impatiens balsamina. Jaringan
penguat pada batang dapat berupa kolenkim dan
sklerenkim tergantung jenis tumbuhannya. Kolenkim
di korteks dapat membentuk suatu lingkaran utuh
atau terdapat dalam suatu kelompok. Kolenkim dapat
mengandung kloroplas dan dapat juga menjadi
meristematik
kembali
membentuk
felogen.
Sklerenkima yang ditemukan di korteks dapat berupa
serabut atau sel batu. Sel-sel sklerenkim itu mati dan
berdinding tebal, sklerenkim dapat berupa lingkaran
utuh yang terletak di bawah epidermis atau di sebelah
dalam korteks. Batas antara korteks dan stele terdiri
dari selapis sel yang disebut endodermis yang
seringkali pada waktu batang masih muda
mengandung butir-butir amilum sehingga disebut
dengan sarung tepung atau floeoterma.
Stele terdiri dari tiga bagian yaitu perisikel,
berkas pengangkut dan empulur. Perisikel dapat
terdiri dari satu lapis atau beberapa lapis sel yang
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berupa parenkima dan sklerenkima atau parenkima
saja.Sklerenkima yang terdapat di stele mungkin
terjadi dalam kelompok-kelompok yang terpisah atau
membentuk lingkaran utuh yang berrada di luar
berkas pengangkut membentuk garis batas yang jelas
antara korteks dan stele (Rahman, 2007). Berkas
pengangkut pada batang monokotil merupakan berkas
yang terpisah-pisah dan memiliki tipe kolateral
tertutup, seringkali dikelilingi oleh sklerenkima
sehingga disebut kolateral tertutup fibrovaskuler.
Berkas pengangkut tersebut tersebar tidak teratur.
Berkas pengangkut pada dikotil ada yang berupa
berkas terpisah-pisah tapi tersusun dalam satu
lingkaran atau membentuk satu lingkaran utuh, di
antara floem dan xilem ditemukan kambium.
Kambium yang terdapat di dalam berkas pengangkut
dinamakan kambium fasikuler. Di antara berkas
pengangkut yang satu dengan yang lain kambiumnya
saling berhubungan, kambium yang menghubungkan
dua berkas pengangkut dinamakan kambium
interfasikuler.
Empulur biasanya terdiri dari sel parenkima
atau canpuran antara sklerenkima dan kolenkima.
Beberapa
tumbuhan
empulurnya
mengalami
desintegrasi
sehingga
batangnya
berlubang,
contohnya pada Ipomoea reptans. Selain itu korteks
pada batang monokotil tidak memiliki batas yang jelas
antara korteks dan stelenya. Berkas pengangkut pada
batang monokotil umumnya kolateral tertutup ada
yang dikelilingi oleh sklerenkima baik sebagian atau
keseluruhan berkas sehingga disebut kolateral
tertutup fibrovaskuler.
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Menurut (Setjo dkk, 2004) ada perbedaan
mendasar anatomi batang antara anatomi tumbuhan
herba serta tumbuhan berkayu antara lain:
a. Pada bagian luar batang tumbuhan herbal terdiri
dari sel-sel epidermis yang sangat tipis dan
terdapat stomata. Kemudian dibawah epidermis
ada sel-sel korteks yang selalu aktif melakukan
proses metabolisme. Misalnya proses Fotosintesis
dapat berlangsung dalam batang karena sel-sel
korteks tersebut mengandung zat klorofil. Batang
tumbuhan herba ini tidak memiliki jaringan kayu
dan tidak mengandung gabus, tetapi memiliki
jaringan penyokong. Dimana Jaringan penyokong
yaitu kolenkim dan sklerenkim yang menyebkan
batang tumbuhan herba mampu menopang daundaun dan berdiri tegak.
b. Pada batang tumbuhan berkayu memiliki
epidermis, korteks dan stele.
c. Edpidermis batang terdiri dari satu lapisan sel yang
tersusun rapat dan tidak berongga. Dinding sel
epidermis yang dilapisi kutikula itu tebal. Lapisan
epidermis ini berperan sebagai lapisan pelindung
bagi lapisan-lapisan yang ada di dalamnya.
d. Korteks batang adalah jaringan parenkim yang
terdiri dari beberapa lapisan sel yang berdinding
tipis dan memiliki vakuola yang sangat besar.
Korteks memiliki rongga-rongga atau memiliki
ruang antar sel yang berfungsi untuk pertukaran
udara. Dalam korteks terdapat floeterma. Floeterma
adalah lapisan terdalam pada korteks yang
memiliki bentuk dan susunan khas, serta
mengandung butir-butir pati atau amilum. Fungsi
korteks pada sebagian besar tumbuhan adalah
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sebagai tempat penyimpanan berbagai cadangan
makanan.
Penyebab korteks
tidak
terlihat
jelas pada batang tumbuhan monokotil adalah
tersebarnya ikatan pembuluhnya secara tidak
teratur.
e. Silinder pusat atau stele merupakan bagian
terdalam pada batang tumbuhan. Pada stele
terdapat xilem atau pembuluh kayu di bagian
dalam dan floem pembuluh tapis di bagian luar.
Pada tumbuhan dikotil terdapat kambium di antara
xilem dan floem, sedangkan tumbuhan monokotil
tidak memiliki kambium. Kambium inilah yang
menyebabkan batang tumbuhan dikotil bertambah
besar. Jaringan kambium ini yang terdiri dari sel
yang selalu membelah diri, memisahkan kulit kayu
dari bagian batang lain. Bagian kayu pada batang
lebih tebal dari pada bagian kulit karena kegiatan
kambium yang membentuk sel xilem (kayu) ke arah
dalam lebih besar dari pada kegiatan membentuk
sel-sel floem (kulit kayu) ke arah luar. Kegiatan
kambium terpengaruh oleh tersedianya air dan
mineral, sehingga pembuluh kayu yang dihasilkan
pada musim hujan lebih besar dan lebih banyak
dari pada yang dihasilkan pada musim kemarau.
Jadi, terdapat batas-batas yang menunjukkan
kegiatan kambium selama musim hujan dan musim
kemarau pada kayu tumbuhan dikotil. Batas-batas
ini disebut lingkaran tahun yang menunjukkan
umur tumbuhan tersebut. Lalu, bagian dalam pada
stele adalah empulur yang merupakan bagian
paling luas pada batang. Ada juga garis-garis radial
yang tampak dari pusat ke arah kulit kayu yang
disebut jari-jari empulur. Jari-jari empulur ini
121

dilalui oleh air dan zat makanan yang bergerak ke
arah samping. Empulur ini sulit dibedakan dengan
jari-jari empulur pada tumbuhan monokotil.
2. Tipe Batang
Batang tumbuhan mempunyai tipe dan bentuk
yang berbeda-beda. Menurut Hidayat (1995)
menyebutkan bahwa tipe batang dibedakan menjadi
batang konifer, dikotil berkayu, dikotil tidak berkayu
atau perdu, dikotil merambat, dikotil dengan
pertumbuhan menyimpang dan batang monokotil.
Contohnya batang konifer yaitu pada tumbuhan pinus.
Pada keadaan primer batang menunjukkan sejumlah
berkas pembuluh yang terdiri dari jalan daun dan
berkas batang dan masing-masing terpisah oleh
daerah intervasikuler yang sempit. Kambium
pembuluh yang terdiri dari bagian fasikuler dan
interfasikuler membentuk silinder xilem dan floem
skunder yang saling bersinambungan. Namun di muka
celah daun, jaringan pengangkut skunder yang
dibentuk secara bertahap, sehingga parenkim
menonjol kearah xilem skunder yang dibentuk sejak
awal proses pertumbuhan. Sedangkan xilem primer
mungkin masih dapat dilihat di dekat empulur batang,
namun floem primer sama sekali tidak bisa dilihat
atau hilang.
Pada kebanyakan batang dikotil yang berbentuk
pohon misalnya pada tumbuhan salix, prunus dan
quercus. Pada tumbuhan tersebut, jaringan sekunder
membentuk silinder yang membentang terus
menerus, tidak diputus oleh jari-jari empulur. Di
bawah epidermis terdapat selapis sel parenkim yang
kemudian menjadi beberapa lapisan kolenkim. Pada
Bagian korteks yang lain terdiri atas sel parenkim
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yang berisi klorofil. Kemudian Endodermis yang berisi
tepung disebut floeoterma atau selubung tepung.
Selain itu Empulur terdiri atas sel parenkim yang
berisi getah atau sel getah yang juga terdapat pada
bagian korteks. Pada batang yang sudah tua, empulur
terdiri dari sel berdinding tebal dan berwarna yang
mengandung tepung. Pada floem sekunder banyak
dibentuk serabut yang terdiri atas pembuluh
pengangkut dan sel parenkim.
Pada batang dikotil muda terdapat tiga daerah
yaitu epidermis, korteks dan stele. Epidermis terdiri
dari selapis sel dan merupakan bagian terluar batang.
Daerah di sebelah dalam epidermis adalah korteks dan
pada bagian dalam korteks dibatasi oleh perisikel.
Sedangkan Pada batang tua akan terbentuk periderm
dengan lentisel. Satu atau dua lapisan korteks di
bawah epidermis berisi kloroplas. Lapisan ini diikuti
oleh dua atau tiga lapisan kolenkim dan parenkim
dengan sel getah. Floem primer berisi serabut dekat
dengan korteks atau dikenal dengan serabut
protofloem. Di dalam floem sekunder juga terdapat
serabut, tetapi tidak pada metafloem. Pada Kambium
pembuluh memisahkan floem dengan xilem sekunder
dengan membentuk silinder pusat dan Empulur terdiri
dari sel parenkim yang berisi sel getah. Kemudian
Berkas pengangkut pada batang biasanya kolateral.
Misalnya pada tanaman jagung dan bayam.
Pada beberapa batang tumbuhan dikotil yang
merambat misalnya Para aristolochia, jaringan
pembuluh primernya tersusun seperti kolateral.
Jaringan primer ini terdiri bagian atas epidermis dan
korteks yang terdiri dari parenkim dan kolenkim yang
mengandung klorofil dan silinder pusat atau stele,
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kemudian terdiri atas serabut yang banyak
mengandung tepung. Selain itu sel yang dibentuk pada
akhir masa pertumbuhan relatif lebih kecil namun
floem sekunder tidak mengandung serabut. Apabila
diameter batang membesar maka berkas pengangkut
juga akan membesar kearah luar atau kearah tepi.
Pada beberapa jenis tumbuhan mengandung beberapa
sel parenkim yang akan berubah menjadi sel batu.
Umumnya batang dikotil dengan pertumbuhan
sekunder yang menyimpang digunakan untuk
menunjukkan bentuk keaktifan kambium yang
menyimpang dari kebiasaan, kemudian ditemukan
pada konifer dan tumbuhan dikotil berkayu dari
daerah beriklim sedang. Pada beberapa tumbuhan
dengan pertumbuhan kambium pembuluh terdapat
pada kedudukan normal. Namun pertumbuhan
sekunder menunjukkan penyebaran xilem dan floem
yang tidak biasanya. Misalnya pada tanaman
Thunbergia, floemnya dibentuk tidak hanya ke arah
luar, tetapi juga ke arah dalam, sehingga floem
sekunder terdapat di dalam xilem sekunder.
Pertumbuhan yang mempunyai kambium tidak
normal lainnya juga terjadi pada tanaman
Bignoniaceae. Setelah silinder pusat, kambium
biasanya terbentuk pada akhir pertumbuhan
kambium primer, namun kambium akan berhenti
menghasilkan xilem dan terus melepaskan turunannya
ke sisi floem. Jadi ada dua jenis kambium yaitu
dipleuris yang menunjukkan keaktifan ke dua arah,
dan monopleuris yang keaktifannya hanya satu arah.
Dari pertumbuhan kambium tidak normal ini
terbentuklah floem yang tertanan dalam xylem
(Sutrian, 2004). Kemudian Setiap panel floem yang
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tertanam dalam xilem mempunyai kambium yang
hanya menghasilkan floem ke arah luar. Diantara
xilem dan floem tepi terdapat kambium yang
menghasilkan xilem ke arah dalam dan floem ke arah
luar.
3. Batang Tumbuhan Dikotil Yang Tidak Normal
Beberapa tumbuhan dikotil memiliki struktur
anatomi yang menyimpang dari proses normalnya.
Sebagai contoh berkas pengangkut yang umumnya
adalah kolateral, namun pada tumbuhan tersebut
bertipe bikolateral, konsentris baik amfivasal maupun
amfikribral. Berkas pengangkut pada dikotil umum
normalnya tersusun dalam satu lingkaran tetapi pada
beberapa tumbuhan dapat lebih dari satu lingkaran,
sehingga ada berkas pengangkut yang muncul seperti
perifer dan medular. Berkas pengangkut yang perifer
tersusun dalam satu lingkaran sedang berkas
pengangkut yang terletak di medular umumnya
tersebar. Tipe silinder pusat pada dikotil yang
normalnya eustele dapat berubah menjadi diktiostele.
Penyimpangan
tersebut
dinamakan
anomali.
Contohnya pada batang yang memiliki struktur
anatomi tidak normal atau menyimpang antara lain:
a. Batang Tumbuhan Sechium edule
Lapisan terluar batang S. edule disusun oleh
satu lapis sel epidermis. Daerah korteks disusun
oleh jaringan kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim
terletak di sebelah dalam lapisan epidermis.
Kolenkima memiliki tebal satu sampai tujuh lapis
sel, disebelah dalam jaringan kolenkima terdapat
satu sampai dua lapis sel klorenkima (Anonim,
2013). Jaringan sklerenkim terdapat setelah
jaringan klorenkim. Jaringan sklerenkim memiliki
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tebal kurang lebih lima lapis sel. Kemudian batas
antara korteks dan silinder pusat juga tidak jelas.
Namun sel yang menyusun endodermis dan
perisikel bersifat parenkimatis. Selain itu Berkas
pengangkut terdapat di antara sel-sel parenkim
yang menyusun daerah empulur. Berkas
pengangkut memiliki tipe bikolateral, dengan
susunan floem luar, kambium, xilem dan floem
dalam. Tipe bikolateral termasuk sifat anomali.
Berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran
sehingga posisinya tidak normal atau menyimpang.
Adanya
pertumbuhan
yang
tidak
sama
menyebabkan berkas pengangkut tampak tersebar.
Namun Sel-sel parenkim di daerah empulur ada
yang berdisintegrasi sehingga terbentuk rongga
empulur.
b. Batang Tumbuhan Piper betle
Pada batang tumbuhan sirih (Piper betle)
disusun oleh selapis sel epidermis. Kemudian
daerah korteks disusun oleh jaringan kolenkim dan
sklerenkima .Kolenkim terletak di sebelah dalam
epidermis. Kolenkima memiliki tebal tiga sampai
empat lapis sel. Di sebelah dalam kolenkim terdapat
parenkim yang mengandung koloroplas (zat hijau).
Endodermis batang sirih bersifat parenkimatis. Di
sebelah dalam endodermis ada selapis perisikel
yang juga bersifat parenkimatis. Berkas pengangkut
yang terletak ditepi memiliki tipe kolateral terbuka
atau fibrovaskuler. Sklerenkim yang terdiri dari
serabut sklerenkim yang berlignin membentuk
lingkaran utuh yang bergelombang membatasi
berkas pengangkut perifer dan medular, kemudian
berkas pengangkut yang terletak di tepi tersusun
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dalam lingkaran yang rapi. Di daerah tengah atau
medular diantara sel-sel parenkima empulur
terdapat berkas pengangkut yang juga bertipe
kolateral terbuka. Berkas pengangkut yang terletak
di medular letaknya berselang seling dengan berkas
pengangkut perifer. Adanya berkas pengangkut
yang terletak di medular yaitu di antara parenkima
empulur yang merupakan salah satu bentuk
anomali pada batang sirih.
c. Batang Tumbuhan Aloe sp Yang Bersifat Tidak
Normal
Pada batang tumbuhan Aloe sp memiliki
lapisan terluar yang sudah tua yang disusun oleh
lapisan periderm. Di sebelah dalam lapisan
periderm terdapat jaringan parenkim yang
menyusun daerah korteks. Kemudian Batas antara
daerah korteks dengan silinder pusat tidak tampak
jelas yang menyebabkan pertumbuhannya tidak
normal atau menyimpang seperti pada umumnya.
Setelah beberapa lapis parenkim dapat ditemukan
di sel-sel kambium yang berada di luar berkas
pembulu angkut. Di sebelah dalam kambium
ditemukan berkas pengangkut yang memiliki tipe
konsentris amfivasal dan berkas pengangkut ini
letaknya tersebar di dalam silinder pusat.
Selanjutnya Parenkim terdapat di antara berkas
pengangkut. Selain itu Keberadaan kambium di luar
berkas pembuluh dan tipe berkas pengangkut
konsentris amfivasal merupakan bentuk anomali
pada batang tumbuhan Aloe sp.
4. Jenis–jenis Batang Tumbuhan
Batang suatu tumbuhan ada yang bercabang dan
ada pula yang tidak bercabang. Cara percabangan
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batang dapat dibedakan menjadi percabangan
monopodial (pada cemara), simpodial, dan dikotomi
(pada paku-pakuan). Cabang yang besar dan secara
langsung keluar dari batang dinamakan dahan, sedang
cabang-cabang yang lebih kecil dinamakan ranting.
Adapun jenis-jenis batang pada tumbuhan antara lain.
a) Batang berkayu
Tumbuhan jenis ini biasanya besar, tinggi, dan
selalu bercabang-cabang. Daun tumbuhan ini
biasanya rimbun, Contohnya pada tanaman
mangga, jati, pohon jambu, dan lain sebagainya.
b) Batang tidak berkayu
Tumbuhan jenis ini biasanya tidak terlalu tinggi
serta daunnya menempel pada batang, contohnya
pada tanaman jagung dan tebu.
c) Batang semu
Tumbuhan jenis ini berupa pelepah-pelepah yang
membentuk batang, Contohnya pada tanaman
pisang, adapun struktur anatomi batangnya yaitu
pertama Epidermis, pada batang epidermis
mempunyai sel silikat dan sel-sel gabus dan
kadang-kadang di lapisi oleh sel kutikula, misalnya
pada batang tebu. Kedua Periderm selaput luar
epidermis yang terdapat di sekeliling mulut
membentuk tonjolan berbentuk piala. Ketiga
Kortek, lapisan luar suatu organ, pada tumbuhan di
bawah epidermis sebelah luar silinder pusat, terdiri
dari sel-sel parenkim. Keempat Floem primer,
dibentuk oleh prokambium ujung batang dan akar.
Kelima Floem sekunder, terdiri dari unsur trakeal,
serabut xylem dan parenkim kayu. Keenam
Kambium, lapisan sel hidup terletak di kulit dan
kayu, yang membuat jaringan kayu baru ke sebelah
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dalam dan membuat jaringan kulit baru ke sebelah
luar. Fungsinya untuk memperbesar batang.
Ketujuh xilem sekunder, terdiri dari unsur trakeal,
serabut xilem dan parenkim kayu. Kedelapan xilem
primer, dibentuk oleh prokambium ujung batang
dan akar.
5. Perbedaan Batang Dikotil dan Monokotil
Perbedaan antara batang tumbuhan dikotil dan
monokotil adalah sebagai berikut pada Batang
tumbuhan dikotil batangnya selalu bercabang-cabang,
sedangkan
batang
tumbuhan monokitl
tidak
bercabang dan lurus. Kemudian Tumbuhan dikotil
memiliki
kambium
yang
berfungsi
untuk
memperbesar batang tubuh tumbuhan, sedangkan
tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium.
Selanjutnya Letak pembuluh angkut tumbuhan dikotil
teratur dalam bentuk lingkaran, sedangkan letak
pembuluh angkut pada tumbuhan monokotil tersebar
dan tidak teratur. Adapun struktur batang secara
umum adalah sebagai berikut:
a) Epidermis, tersusun rapat oleh selapis sel. Dinding
luar terdapat kutikula. Fungsi epidermis adalah
untuk melindungi jaringan di bawahnya.
b) Korteks, tersusun oleh beberapa lapis sel parenkim
yang berdinding tipis dan terdapat banyak ruang
antarsel. Disebut juga dengan istilah kulit pertama.
c) Stele (silinder pusat), stele adalah lapisan terdalam
dari batang. Di dalamnya terdapat sel parenkim dan
berkas pengangkut. Lapis terluar dari stele disebut
perisikel atau perikambium.
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Gambar 4.15 Struktur Batang Dikotil Dan Monokotil
(https://www.academia.edu/28355850/Organ_Tumbuhan)

Kemudian adapun Perbedaan Struktur Batang
Dikotil dan monokotil antara lain sebagai berikut:
1) Pada Batang Dikotil
a) Epidermis merupakan bagian ini terletak di
bagian terluar batang. Terdapat zat kitin yang
berfungsi untuk melindungi batang agar tidak
kehilangan banyak air.
b) Korteks merupakan bagian yang terletak di
antara epidermis dan endodermis, kemudian
terdapat di sel kolenkim dan sel parenkim. Sel
kolenkim berfungsi sebagai jaringan penunjang.
Sedangkan sel parenkim sebagai jaringan dasar
serta untuk mengisi dan menyimpan zat.
c) Stele merupakan bagian yang terletak di sebelah
dalam lapisan endodermis. Fungsi stele adalah
untuk memberi kekuatan pada batang.
d) Perisikel yaitu bagian yang menyelubungi berkas
pembuluh batang.
e) Berkas pembuluh merupakan bagian yang
terletak di bagian dalam perisikel. Fungsi berkas
pembuluh adalah sebagai pengangkut zat.
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f) Kambium merupakan bagian yang terletak di
antara xilem dan floem. Kambium menyebabkan
batang mengalami penambahan diameter. Fungsi
kambium adalah untuk membentuk xilem dan
floem. Terdapat dua tipe kambium yaitu
kambium vaskuler yang berada di antara xilem
dan floem, dan kambium intervaskuler yang
berada di antara dua berkas pengangkut.
g) Floem merupakan bagian yang terletak di luar
berkas pembuluh atau bagian luar kambium,
adapun fungsi floem adalah untuk mengangkut
zat makanan ke seluruh tubuh.
h) Xilem merupakan bagian yang terletak di dalam
berkas pembuluh atau bagian dalam kambium.
Fungsi xilem adalah untuk menyalurkan air dan
garam mineral dari akar ke daun.
2) Pada Batang Monokotil
a) Epidermis merupakan bagian yang terletak di
bagian luar batang. Dinding selnya lebih tebal
daripada dinding sel epidermis dikotil. Fungsi
epidermis adalah sebagai pelindung supaya tidak
banyak kehilangan air.
b) Meristem dasar merupakan bagian yang terletak
di jaringan yang berada di bagian dalam
epidermis. Sampai sekarang belum ada yang
mengetahui pasti fungsi meristem dasar.
c) Berkas pembuluh merupakan bagian yang
tersebar pada meristem dasar. Fungsi berkas
pembuluh mirip dengan yang dimiliki tumbuhan
dikotil
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Gambar 4.16 Melintang Batang Dikotil Dan Monokotil
(https://www.academia.edu/28355850/Organ_Tumbuhan)

Diawal sudah di jelaskan tentang fungsi batang
tumbuhan, akan tetapi fungsi batang tumbuhan secara
umum adalah sebagai berikut:
1) Menyalurkan air dan garam mineral dari akar ke
daun dan zat makanan dari daun ke seluruh bagian
tubuh.
2) Mengarahkan tumbuhan agar mendapatkan cahaya
matahari yang cukup.
3) Tempat penimbunan cadangan makanan.
4) Tempat melekatnya daun, bunga, dan buah
6. Jaringan Penyusun Batang
Setiap organ tumbuhan memiliki jaringan
penyusun sehingga tumbuhan bisa membentuk sistem
organ salah satunya adalah batang, namun jaringan
penyusun batang terbagi dua yaitu penyusun batang
dikotil dan monokotil. Pada ujung batang tumbuhan
dikotil terdapat titik tumbuh berupa meristem apikal.
Di belakang meristem apikal secara berurutan
terdapat protoderm yang nantinya akan membentuk
epidermis, prokambium yang akan membentuk xilem,
floem, dan kambium vaskuler, serta meristem dasar
yang akan membentuk empulur dan korteks.
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Umumnya batang tumbuhan dikotil tersusun dari
lapisan epidermis, korteks, dan stele.
1) Penyusun Batang Tumbuhan Dikotil
a. Epidermis
Epidermis merupakan selapis sel pipih yang
tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi
jaringan yang ada didalam batang setelah batang
mengalami pertumbuhan sekunder. Pada kondisi
tertentu, epidermis mengalami proses pecahan
atau rusak akan diisi jaringan gabus yang
dihasilkan oleh kambium gabus atau felogen.
Lapisan gabus ini disebut lenti sel. Lenti sel
berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan
penguapan.
b. Korteks
Korteks batang tumbuhan dikotil merupakan
jaringan yang terutama tersusun oleh sel-sel
parenkim sebagai jaringan dasarnya. Korteks
batang terdiri dari korteks luar dan korteks
dalam (endodermis). Korteks luar tersusun dari
sel-sel kolenkim yang berkelompok atau sel-sel
kolenkim yang berselang-seling dengan sel-sel
parenkim yang membentuk lingkaran tertutup.
Korteks luar tersebut tidak dijumpai pada batang
setiap jenis tumbuhan. Sebaliknya, korteks
dalam dijumpai pada batang setiap jenis
tumbuhan karena korteks dalam merupakan
pemisah antara korteks dengan stele. Korteks
dalam tersusun dari sel-sel parenkim. Korteks
dalam pada tumbuhan berbiji tertutup memiliki
lapisan sel yang membentuk lingkaran dan berisi
butir pati sehingga lapisan sel tersebut disebut
sarung tepung.
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2) Stele
Stele atau silinder pusat pada batang
tumbuhan dikotil merupakan bagian yang terdalam
dari batang, terletak di sebelah dalam korteks. Stele
terdiri dari lapisan terluar yang disebut perisikel.
Pada bagian dalam perisikel terdapat empulur dan
berkas vaskuler yang tersusun dari floem dan xilem
sekunder. Kemudian empulur merupakan parenkim
yang berada di tengah-tengah stele. Empulur juga
berada di sekitar berkas vaskuler berbentuk seperti
jari-jari sehingga disebut jari-jari empulur.
Kemudian Berkas vaskuler floem dan xilem
pada tumbuhan dikotil tersusun seperti cincin yaitu
secara kolateral terbuka. Hal ini berarti di antara
floem dan xilem terdapat kambium. Berkas
vaskuler terbentuk dari kambium awal yang
kemudian akan berdiferensiasi menjadi berkas
kolateral dengan xilem dan floem primer.
Prokambium yang berada di antara xilem dan floem
berdiferensiasi menjadi kambium vaskuler.
Sedangan kambium yang terbentuk dari parenkim
pada daerah di antara xilem dan floem (dua berkas
vaskuler) yang berdampingan disebut kambium
intravaskuler.
Kedua
kambium
tersebut
membentuk lingkaran kambium yang utuh
3) Penyusun Pada Batang Tumbuhan Monokotil
Pada batang tumbuhan monokotil memiliki
perbedaan yang sangat mendasar antara batang
dikotil dan batang monokotli. Secara rinci bahwa
meristem
apikal
berukuran
relatif
kecil
dibandingkan dengan meristem apikal tumbuhan
dikotil. Meristem tersebut membentuk tunas aksiler
atau tunas di ketiak daun, bakal daun dan
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epidermis. Pada bagian bawah meristem apikal
terdapat meristem perifer atau meristem tepi.
Meristem tersebut merupakan meristem primer
yang melebar di sekitar meristem apikal. Meristem
perifer berkembang menjadi bagian utama batang
yang berisi ikatan pembuluh, seperti halnya pada
tumbuhan dikotil, begitu juga dengan batang
tumbuhan monokotil yang tersusun dari lapisan
epidermis, korteks, dan stele. Adapun penjelasanya
sebagai berikut:
a) Epidermis, memiliki dinding sel yang lebih tebal
dibandingkan pada tumbuhan dikotil. Epidermis
dilengkapi dengan stomata dan bulu-bulu.
b) Korteks, berupa jaringan yang terdapat di bawah
epidermis. Korteks umumnya terdiri dari sel-sel
sklerenkim yang merupakan kulit batang,
berfungsi untuk memperkuat dan mengeraskan
bagian luar batang.
c) Stele, merupakan jaringan di bawah korteks.
Umumnya batas antara stele dan kortes tidak
jelas. Berisi berkas vaskuler yang tersebar pada
empulur, terutama terkonsentrasi mendekati
kulit batang.
Pada irisan melintang batang, tiap berkas
vaskuler dikelilingi oleh sarung sklerenkim yang
menunjang sel-sel di dalamnya berkas tersebut.
Misalnya Floem terletak di daerah dahi vaskuler.
Ada empat pembuluh xilem, yang merupakan dua
mata, hidung, dan mulut. Trakeid xilem terdapat di
daerah pipi. Tipe berkas vaskuler adalah kolateral
tertutup. Ini berarti di antara floem dan xilem tidak
dijumpai adanya kambium. Oleh karenanya,
tumbuhan
monokotil
tidak
mengalami
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pertumbuhan sekunder. Tumbuhan monokotil
umumnya hanya mengalami pertumbuhan primer
memanjang. Pembesaran batang dilakukan dengan
mekanisme pembentukan rongga. Ronga tersebut
terbentuk ruang saluran dengan menghilangkan
bagian empulur, kecuali empulur pada buku-buku
batang. Misalnya rongga seperti saluran pada
tanaman padi. Berbeda dengan tumbuhan dikotil,
struktur anatomi batang tumbuhan monokotil
muda sama persis dengan tumbuhan yang sudah
tua.
7. Pertumbuhan
dan
Perkembangan
Batang
Tumbuhan
Perkembangan jaringan tumbuhan umumnya
ada dua pola pertumbuhan pada tumbuhan
Gimnospermae yaitu pertumbuhan primer dan
pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah
pertumbuhan yang menyebabkan batang dan akar
semakin panjang. Semua tumbuhan menunjukkan
pertumbuhan semua organ tumbuhan. Proses
Pertumbuhan ini terjadi ketika tumbuhan mengalami
pertambahan tinggi, membesar dan melebar serta
akarnya semakin masuk ke dalam tanah. Kemudian
Pertumbuhan sekunder ini merupakan pertumbuhan
yang menyebabkan tubuh atau organ tumbuhan
menjadi lebih tebal, tinggi dan tumbuh memperbesar
diameter pada akar dan batang. Beberapa tumbuhan
Gimnospermae mengalami proses pertumbuhan
sekunder. Adapun Jaringan yang menyebabkan
pertumbuhan sekunder adalah jaringan meristem
lateral dan apikal yang ada diantara jaringan
pengangkut xilem dan floem (Rompas dkk, 2011).
Proses pertumbuhan sekunder ini hanya ditemukan
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pada tumbuhan golongan dikotil dan beberapa
tumbuhan gimnospermae yang mengalaminya.
Adapun proses pertumbuhan primer Pada Batang
Tumbuhan adalah sebagai berikut:
a. Pertumbuhan Primer Pada Batang
Awal Proses perkecambahan merupakan
proses pertumbuhan biji yang disertai dengan
pembentukan jaringan baru serta mengalami
diferensiasi. Jaringan hasil modifikasi merupakan
hasil pertumbuhan dari jaringan meristem seperti
meristem apikal, meristem lateral ataupun
meristem interkalar itupun tergantung jenis
tumbuhan (Rahman, 2007). Kemudian Jaringan
meristem apikal mengalami pertumbuhan dengan
memodifikasi ujung akar dan ujung batang secara
terus menerus membelah, sehingga tumbuhan
semakin tinggi, membesar dan akar semakin
menusuk ke dalam tanah. Selain jaringan masih ada
sel hasil pembelahan meristem yang akan
mengalami
proses
diferensiasi
sehingga
membentuk jaringan epidermis, parenkim, jaringan
pembuluh dan jaringan dewasa lainnya, setelah
terbentuk semua jaringan barulah terbentuk sistem
organ seperti akar, batang dan daun.
Proses Pertumbuhan primer dihasilkan dari
hasil pembelahan dan hasil proses diferensiasi
meristem apikal. Pertumbuhan primer pada
tumbuhan
Gimnospermae
merupakan
pertumbuhan memanjang dan pertumbuhan
menambah ukuran tinggi tumbuhan, baik pada akar
maupun pada batang. Seluruh jenis tumbuhan atau
hampir semua tumbuhan baik tumbuhan herbal
maupun tumbuhan berkayu tetap akan mengalami
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proses pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer
dihasilkan dari proses pembelahan mitosis jaringan
meristem baik promeristem, meristem primer,
sekunder, apikal, lateral maupun interkalar. Proses
pembelahan dan pertumbuhan pada tumbuhan
terdiri dari 3 tahapan proses antara lain:
a) Pembelahan sel mitosis dari sel membentuk
jaringan meristem apikal;
b) Perluasan daerah sel seperti sel-sel anak tumbuh
menjadi sel-sel yang fungsional;
c) Modifikasi dan deferensiasi serta pematangan
pada berkembang jaringan secara fisik dan
fisiologis menjadi organ yang memiliki ciri yang
khas untuk membentuk fungsi tertentu.
Meristem apikal merupakan daerah yang selselnya selalu aktif melakukan pembelahan pada
bagian ujung akar dan ujung batang. Meristem
apikal menghasilkan tiga jenis meristem primer
yaitu protoderm, meristem dasar, dan prokambium.
Setiap jenis meristem di atas menghasilkan tiga
jenis jaringan primer lagi antara lain yaitu sistem
jaringan kulit yang nantinya akan membentuk
bagian organ misalnya kulit kayu atau bagian luar
tubuh tumbuhan. Selanjutnya Sistem jaringan dasar
yang nantinya akan membentuk akar dan batang.
Terakhir adal sistem pembuluh yang nantinya akan
membentuk jaringan pengangkut pada akar, batang
dan dau sehingga bisa membentuk organ tabahan
seperti bunga, buah dan biji.
b. Pertumbuhan Sekunder Batang
Pada proses masa perkecambahan bagian
yang paling pertama yang tumbuh adalah akar
setelah akar baru batang dan disusul dengan organ138

organ yang lainnya. Selanjutnya bagian daun primer
yang muncul pada permukaan tanah yang
terlindungi oleh kotiledon akan mengalami proses
modifikasi, selama proses ini terjadi maka akan
mucul organ baru yaitu daun primer. Daun primer
yang terlindungi oleh kotiledon merupakan bagian
batang pertama yang tumbuh dan muncul serta di
dalamnya mengandung meristem apikal batang,
sehingga terbentuklah batang sejati.

Gambar 4.17
Meristem Apikal Batang Beserta Jaringan-Jaringan
Primer
(https://www.gurupendidikan.co.id/jaringan-meristem/)

Sama halnya dengan organ tumbuhan yang
lainya seperti akar dan daun, kemudian ujung
batang memiliki bagian-bagian yang selalu
membelah diri secara mitosis pada meristem apikal.
Pada bagian ujung bantang akan tumbuh secara
terus menerus dan melakukan pembelahan
sehingga batang menjadi besar dan tinggi meninggi.
Kemudian pada daerah meristem ini disebut juga
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sebagai daerah pertumbuhan primer batang.
Adapun proses penjelasannya akan dijelaskan pada
gambar dibawah ini.

Gambar 4.18
Pertumbuhan Meristem Ujung Batang Dan Diferensiasi
Jaringan Baru
(https://www.gurupendidikan.co.id/jaringan-meristem/)

Dari Meristem apikal ujung batang menghasilkan
tiga jenis bagian jaringan primer yaitu protoderm,
meristem dasar dan prokambium, semua jaringan ini
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pada akhirnya akan menghasilkan semua jaringan
pada ujung batang dan membentuk organ batang.
Seperti halnya pada akar dan daun, bagian lapisan
paling luar dari ujung batang adalah epidermis yang
nantinya akan muncul dari protoderm setelah
modifikasi.
Kemudian
Epidermis
juga
bisa
mengandung stomata dan lentisel yang berperan
untuk pengambilan dan pertukaran gas dan atau
bagian permukaan yang menghasilkan zat lilin,
dimana zat lilin ini berfungsi sebagai pencegah atau
untuk mencegah kekeringan pada batang dan daun.
Selanjutnya Korteks pada batang berasal dari
meristem dasar yang akan menjadi batang. Jaringan
pembuluh primer, floem primer dan xilem primer
akan muncul dari proses modifikasi prokambium.
Ketiga jaringan tersebut tersusun menjadi ikatan
pembuluh yang terpisah. Meskipun demikian, masih
sejalan dengan pertumbuhan sekunder dan ikatan
pembuluh disatukan oleh kambium intervasikuler
atau kambium yang tumbuh di antara ikatan
pembuluh yang tampak pada batang yang lebih tua.
Bagian terdalam dari batang adalah jaringan empulur
yang sering digunakan untuk penyimpanan cadangan
makanan atau bahan makanan.
Bagian pentingnya adalah proses pertumbuhan
primer pada batang menghasilkan jaringan baru
melalui proses diferensiasi. Ikatan pembuluh pada
pertumbuhan primer masih tampak terpisah karena
meristem lateral atau kambium belum mengalami
pertumbuhan sekunder. Ketika kambium yang ada
dalam ikatan pembuluh sudah tumbuh akibat
pembelahan secara terus-menerus, maka terbentuk
jaringan kambium baru yang menghubungkan ikatan
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pembuluh yang satu dengan yang lainnya. Kambium
yang ada diantara jaringan xilem dan floem disebut
kambium vasikuler, sedangkan yang tumbuh di antara
ikatan pembuluh disebut kambium intervasikuler dan
intravaskuler.
Akibat pertumbuhan sekunder, maka bagian
kayu akan tumbuhan terus menerus tumbuh dan
melebar membentuk bagian lingkaran. Pembentukan
lingkaran pada kayu ini dipengaruhi oleh
pertumbuhan kambium pada setiap tahunnya.
Lingkaran-lingkaran ini oleh para ahli botani dan
fisiologi digunakan untuk menghitung usia dari pohon
kayu tersebut.

Gambar 4.19
Pertumbuhan Sekunder Xilem Sekunder Dan Bagian
Kayu
(https://www.gurupendidikan.co.id/jaringan-meristem/)

D. Anatomi Daun Tumbuhan (Folium)
Daun
tumbuhan
merupakan
organ
yang
pertumbuhannya terbatas dan pada umumnya simetris
dorsiventral. Pipihnya daun berkaitan dengan fungsinya
dalam proses fotosintesis, karena dengan bentuk daun
demikian maka luas daun yang terekspose sinar matahari
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bisa lebih luas. Daun ditutupi oleh kedua permukaannya
masing-masing dilapisi oleh jaringan epidermis. Dinding
luar epidermis biasanya tebal dan dilapisi substansi
berlilin yang disebut kutin. Permukaan luar epidermis
seringkali dilapisi kutikula yang tebal ataupun tipis
itupun tergantung jenis daun tumbuhan. Lapisan kutikula
ini dibentuk dari zat kutin. Pada Daun tumbuhan
monokitil pada umumnya orientasinya tegak sehingga
kedua permukaannya mendapat sinar matahari. Struktur
internal hampir sama pada kedua permukaan daun.
Kemudian Stomatanya terdapat pada kedua sisi. Jaringan
mesofil tidak mengalami proses diferensiasi menjadi
jaringan tiang dan jaringan spong, tetapi terdiri atas selsel parenkim dengan kloroplas dan ruang antar sel di
antaranya (Tjitrosoepomo, 1988).
Menurut Nurlailah (2012) mengatakan bahwa Daun
merupakan salah satu organ yang sangat memegang
peranan penting dalam kehidupan tumbuhan. Dimana
daun memiliki fungsi yang besar dalam berbagai proses
kimia dalam tubuh tumbuhan salah satunya adalah
proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis daun akan
menghasilkan berbagai bahan makanan untuk
pertumbuhan dan perkembagan tumbuhan. Proses
Fotosintesis dapat berlangsung di daun karena daun
memiliki jaringan parenkim yang mengandung kloroplas.
Selain kloroplas, pada daun terdapat klorofil, epidermis,
dan berkas pembuluh angkut (xilem dan floem).
Menurut Ophin (2010) menyatakan bahwa daun
merupakan modifikasi dari batang. Warnanya umumnya
hijau dan bentuknya seperti lembaran pipih. Daun
memiliki peranan penting dalam proses fotosintesis.
Proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan
dari air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan
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oksigen dengan bantuan energi cahaya. Untuk
menunjang peranannya ini, di daun terdapat banyak
klorofil. Klorofil inilah yang menyebabkan warna daun
hijau. Peranan daun lainnya adalah sebagai alat
reproduksi vegetatif, misalnya pada cocor bebek, Sebagai
alat pernapasan, Sebagai tempat terjadinya transpirasi,
Sebagai tempat terjadinya proses gutasi.
Menurut Tjitrosoepomo (2007) menyatakan bahwa
daun merupakan bagian tumbuhan yang penting dan
pada umumnya tiap tumbuhan mempunyai sejumlah
besar daun. Alat ini hanya terdapat pada batang saja dan
tidak pernah terdapat pada bagian yang lain pada tubuh
tumbuhan. Bagian batang tempat duduknya atau
melekkatnya daun dinamakan buku-buku (nodus)
batang, dan tempat diatas daun yang merupakan sudut
antara batang dan daun dinamakan ketiak daun (axilla).
Daun biasanya tipis melebar, kaya akan suatu zat warna
hijau yang dinamakan klorofil, oleh karena itu, daun
biasanya berwarna hijau dan menyebabkan tumbuhan
atau daerah-daerah yang ditempati tumbuh-tumbuhan
nampak hijau pula. Bagian tumbuh-tumbuhan ini
mempunyai umur yang terbatas, akhirnya akan runtuh
dan meninggalkan bekas pada batang. Pada waktu akan
runtuh warna daun berubah menjadi kekuning-kuningan
dan akhirnya menjadi perang.
Menurut (Syamsuni, 2009) mengatakan bahwa
Daun adalah organ tumbuhan yang memiliki fungsi
utama untuk pemmbuata zat makanan melalui proses
fotosintesis. Selain itu daun juga berfungsi sebagai
tempat pengeluaran air dengan cara penguapan dan
respirasi. Daun merupakan organ fital bagi tumbuhan hal
ini disebabkan bahwa daun memiliki peranan yang
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sangat besar dalam setiap proses yang terjadi di dalam
tubuh tumbuhan.

Gambar 4.20 bagian Struktur Daun Tumbuhan
(https://hedisasrawan.blogspot.co.id/2020/03/organpada-tumbuhan-materi-lengkap.html)
Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang
tumbuh dari batang, umumnya berwarna hijau
(mengandung klorofil) dan terutama berfungsi sebagai
penangkap energi dari cahaya matahari melalui
fotosintesis. Daun merupakan organ terpenting bagi
tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya karena
tumbuhan adalah organisme autotrof obligat, ia harus
memasok kebutuhan energinya sendiri melalui konversi
energi cahaya menjadi energi kimia.Bentuk daun sangat
beragam, namun biasanya berupa helaian, bisa tipis atau
tebal. Gambaran dua dimensi daun digunakan sebagai
pembeda bagi bentuk-bentuk daun.Bentuk dasar daun
membulat, dengan variasi cuping menjari atau menjadi
elips dan memanjang.Bentuk ekstremnya bisa meruncing
panjang. Daun juga bisa bermodifikasi menjadi duri
(misalnya pada kaktus), dan berakibat daun kehilangan
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fungsinya sebagai organ fotosintetik. Daun tumbuhan
sukulen atau xerofit juga dapat mengalami peralihan
fungsi menjadi organ penyimpan air (Anonim, 2011).
Menurut (Fahn, 1992) menyatakan bahwa pada
umumnya daun berwarna hijau. Warna hijau daun itu
disebabkan oleh kandungan kloroplas di dalam sel-sel
daunnya. Di dalam daun terdapat kloroplas kemudian
didalam kloroplas terdapat klorofil. Selain itu daun
memiliki bagian-bagian antara lain helaian daun (lamina)
dan tangkai daun (petiolus). Tangkai daun terdapat
bagian yang menempel dengan batang yang disebut
pangkal tangkai daun. Pada daun tumbuhan monokotil,
pangkal daun berbentuk pipih dan lebar serta
membungkus batangnya. Pangkal daun itu disebut juga
pelepah daun. Contoh pelepah daun terdapat pada
tumbuhan pisang dan talas. Daun yang memiliki ketiga
bagian daun yaitu pelepah daun, tangkai daun, dan
helaian daun disebut juga daun sempurna. Tetapi daun
yang tidak memiliki satu bagian daun atau lebih disebut
daun tidak sempurna.
Secara umum ada dua tipe daun yaitu Pertama
Daun bertipe Dorsiventral. Daun pada banyak dikotil dan
sebagian monokotil bersifat dorsiventral, yaitu memiliki
permukaan atas (adaxial) dan bawah (abaxial) yang
berbeda secara morfologis. Kemudian epidermis atas
terdiri dari satu lapis sel, berbentuk persegi, dinding
terluarnya ditutupi oleh zat kutikula dan tidak
mengandung kloroplas. Beberapa stomata, jika ada, dapat
ditemui pada epidermis atas. Mesofil di jaringan Palisade
terletak persis di bawah epidermis atas dan terdiri dari
satu atau lebih lapisan yang agak sempit, sel-sel
berdinding tipis yang sangat berdekatan, sel-sel persegi
memanjang ke arah epidermis. Masing-masing dari sel
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terdiri dari banyak kloroplas. Ada sistem yang telah
terbentuk dari ruang antar sel melalui jaringan
ini. Mesofil bunga karang atau spongy mesophyll. Terdiri
dari sel berdinding tipis, longgar, bentuk tidak teratur,
dimana banyak ruang antar sel. Kloroplas ada di sel-sel
ini, tapi dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan
dengan sel palisade. Selain itu Epidermis bawah sama
dengan struktur permukaan atas, tapi memiliki banyak
stomata. Tiap pori stomata terbuka ke arah ruang antar
sel besar yang disebut ruang substomata atau cavity.
Potongan ke arah daerah midrib menunjukkan bentuk
xilem seperti bulan sabit ke arah permukaan atas daun
dan floem ke arah permukaan bawah. Di atas dan di
bawah benang vaskuler di sebelah epidermis atas dan
bawah jaringan mesofil digantikan oleh sel-sel kolenkim
yang meningkatkan kekuatan mekanis daun.
Kedua daun isobilateral secara morfologi sama di
kedua sisinya, meskipun masih ada permukaan abaxial
dan adaxial, yang dapat dibedakan dari penanpang
melintang dengan melihat posisi xilem dan floem pada
berkas pengangkutnya. Daun tipe ini biasanya
berorientasi sehingga cahaya masuk merata pada kedua
permukaan. Daun pada monokotil umumnya isobilateral.
Jaringan pada daun dapat dibedakan menjadi Jaringan
epidermis Merupakan lapisan daun yang paling luar.
Kemudian Jaringan epidermis ada dua macam yaitu
epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis
umumnya transparan karena tidak memiliki kloroplas. Di
epidermis terdapat stomata tunggal yang berperan
sebagai alat respirasi tumbuhan. Stomata umumnya
terletak di epidermis bawah. Pada tumbuhan air,
biasanya stomata banyak terdapat di epidermis atas.
Jaringan mesofil terletak di antara epidermis atas dan
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epidermis bawah. Pada tumbuhan dikotil, jaringan
mesofil terdiri dari dua jaringan yaitu jaringan palisade
atau jaringan tiang dan jaringan spons atau jaringan
bunga karang.
Jaringan palisade (jaringan tiang). Sel-sel jaringan
palisade berbentuk memanjang seperti tiang yang
tersusun tersusun sangat rapat. Pada jaringan palisade,
terdapat banyak kloroplas. Oleh sebab itu fotosintesis
terjadi di jaringan ini. Jaringan spons atau jaringan bunga
karang.Berbeda dari jaringan palisade, jaringan spons
sel-selnya tidak tersusun rapat, alasanya karena selselnya tidak tersusun rapat, jaringan spons digunakan
untuk menyimpan cadangan makanan. Pada tumbuhan
monokotil, jaringan mesofil tidak terdiri atas jaringan
palisade dan jaringan spons, hal ini berkaitan dengan
proses fotosintesis. Sedangkan Fotosintesis terjadi
didalam jaringan mesofil.
Kemudian Jaringan pembuluh terletak pada
jaringan spons dan Jaringan pembuluh pada daun
merupakan kelanjutan dari jaringan pembuluh pada
batang. Ada dua jenis pembuluh yaitu pertama Pembuluh
kayu Merupakan pembuluh yang berperan untuk
mengangkut air dan mineral yang diserap akar dari
dalam tanah untuk dibawah ke daun. Kedua Pembuluh
tapis Merupakan pembuluh yang berperan dalam
mengangkut hasil proses fotosintesis ke seluruh bagian
tubuh tumbuhan. Pada beberapa jenis tumbuhan
misalnya pada tumbuhan dikotil memiliki kambium yang
membatasi kedua jaringan pembuluh yaitu kayu dan
pembuluh tapis. Sedangkan pada tumbuhan jenis
monokotil yaitu tidak memiliki kambium yang
membatasi pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Dengan
adanya kambium, memungkinkan batang tumbuhan
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dikotil bertambah lebar dan terbentu lingkaran tahun
pada batang akan semakin besar selama tumbuhan tetap
mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan.
Pada umum susunan anatomi daun tumbuhan
antara lain pertama Epidermis. Permukaan atas dan
permukaan bawah daun tertutupi oleh satu lapis
epidermis. Dinding luar epidermis tebal dan dilapisi oleh
zat kutin yaitu substansi zat berlilin. Permukaan luar
epidermis dilapisi oleh zat kutikula yang tipis atau tebal
yang tersusun atas zat kutin. Epidermis berfungsi
mencegah patogen yang masuk kedalam daun, pelindung
jaringan internal yang lunak. Selain itu pada daun
serofitik sel-sel epidermis menjadi memanjang secara
radial dan agak berlignin. Pada daun dorsiventral
stomata paling banyak terdapat pada epidermis bawah,
sedangkan pada epidermis atas sedikit atau bahkan tidak
ditemukan. Pada daun yang mengapung seperti daun
kangkung stomatanya terbatas pada epidermis atas saja,
sedangkan pada daun yang tenggelam tidak mempunyai
stomata. Setiap stomata dikelilingi oleh dua sel penutup
dan mengandung kloroplas, kemudian sel penutup
mengatur pembukaan dan penutupan stomata jika
tumbuhan sedang membutuhkan senyawa kimia untuk
keperluan reaksi metabolisme didalam tubuh tumbuhan.
Selain itu sel penutup juga dikelilingi oleh dua atau lebih
sel tetangga. Stomata juga berperan aktif dalam
pertukaran gas antara tumbuhan dan udara luar.
Kedua Jaringan mesofil ini terletak diantara
jaringan epidermis atas dan bawah dan diantara tulangtulang daun terdiri atas parenkim berdinding tipis.
Secara umum mesofil berdiferensiasi menjadi dua tipe
yaitu: Parenkim palisade. Umumnya tersusun dari sel-sel
yang kurang lebih silindris dan memanjang yang
149

berhimpitan antara yang satu dengan yang lain dengan
sumbu panjangnya tegak lurus terhadap epidermis. Pada
irisan melintang sel palisade nampak teratur dan cukup
rapat, tetapi sebenarnya terpisah antara yang satu
dengan yang lainnya dan memiliki ruang antar sel.
Jaringan palisade terdiri atas satu atau lebih lapisan sel.
Sel-sel palisade tertata dekat dengan permukaan atas
daun berdekatan dengan stomata dan tempat menerima
sinar matahari serta melangsungkan melakukan proses
fotosintesis. Kemudian Kloroplas didalam palisade lebih
banyak dibanding yang ada di jaringan sponsa, sehingga
warna daun sebelah atas hijau gelap dan lebih gelap
dibandingkan sebelah bawah daun. Ketiga Parenkim
sponsa merupakan bagian paling bawah dari mesofil
daun. Jaringan sponsa atau dikenal dengan jaringan
bunga karang yang tersusun atas sel-sel yang berdinding
tipis, tidak teratur dan longgar serta memiliki ruang
antar sel. Kemudian Sel parenkim sponsa juga
mengandung kloroplas yang dapat melakukan proses
fotosintesis. Adapun Ruang udara yang luas pada
jaringan sponsa digunakan untuk pertukaran gas antara
sel dan udara luar. Ruang udara yang luas mengitari selsel parenkim spons dekat dengan stomata dan
berhubungan langsung dengan mulut daun.
Ruang udara yang ada pada kolenkim sponsa
sebenarnya bukan merupakan ruang yang terpisah
antara yang satu dengan yang lainnya, melainkan
merupakan rangkaian terowongan yang saling
berhubungan satu dengan yang lainnya. Keempat
Jaringan penguat daun, pada terdapat ibu tulang daun
dan tulang cabang yang terdiri dari Kolenkim yang
dibangun oleh sekelompok sel untuk memberi kekuatan
melalui dindingnya yang tebal dan selnya yang turgid.
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Kemudian Kolenkim juga tersusun dari sel-sel hidup
dengan dinding yang menebal disudut-sudutnya serta
memiliki sel bertemu. Tempat-tempat tebal pada dinding
memberikan kekuatan bagi sel, sedangkan tempat yang
tipis berfungsi untuk transfer bahan yang lebih cepat dari
sel ke sel pada saat dinding sel telah menebala
seluruhnya. Selanjutnya Kolenkim juga terdapat dibagian
ibu tulang daun, tempat yang paling memerlukan bahan
penguat di sebut Sklerenkim. Secara umum sel
sklerenkim atau disebut dengan serabut jaringan
vaskuler daun dan biasanya sklerenkim terdapat dikedua
sisi berkas vaskuler yang besar. Selain itu sel
sklerenkima adalah sel berdinding tebal, mati dan
berlignin serta terdapat diluar pembulu floem berdinding
tipis dan berperan sebagai pelindung terhadap floem.
Kemudian serabut yang dimaksud adalah Serabut sangat
panjang dengan arah bujur ibu tulang daun dengan
ukuran diantara sel-sel kolenkim dan bagian pusat ibu
tulang daun ditempati sel-sel parenkim. Selanjutnya Sel
parenkim berdinding tipis, namun terhubung dengan
turgiditasnya parenkim supaya memperkuat ibu tulang
daun. Adapun Fungsi utama trakea dan trakeid xilem
adalah sebagai penghantar air, namun oleh dindingnya
yang tebal maka sel-sel tersebut juga meberikan
kekuatan terhadap daun.
Selanjutnya xilem tersusun dari trakea, trakeid,
serabut kayu dan parenkim kayu. Namun trakea
khususnya mengalami penebalan seperti cincin dan
spiral. Selain itu xilem juga berfungsi untuk meyalurkan
air, bahan baku dan juga memberikan kekuatan mekanik
pada daun. Sedangkan Floem terdiri atas buluh tapis, sel
pengiring dan parenkim floem serta memiliki fungsi
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dalam proses translokasi bahan makanan siap dari
mesofil daun.
1. Beberapa Fungsi Dari Daun Tumbuhan
Daun merupakan salah satu bagian penting pada
tumbuhan karena fungsi-fungsinya seperti tempat
terjadinya fotosintesis, tranpirasi dan sebagai alat
pernapasan. Pada beberapa jenis tumbuhan daun juga
berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetative.
Adapun penjelasan dari beberapa fungsi daun secara
anatomi dibawah ini antara lain adalah
a) Tempat fotosintesis. Fungsi utama dari daun adalah
sebagai tempat fotosintesis. Berawal dari air
diserap oleh akar dan berlanjut sampai ke daun. Air
dan mineral kemudian masuk ke jaringan mesofil
daun terutama ke jaringan palisade. Kemudiaan Air
digunakan untuk proses fotosintesis dan sebagian
lagi untuk proses penguapan. Hasil fotosintesis
berupa glukosa (C6H12O6+O2) dan oksigen. Glukosa
hasil fotosintesis akan diangkut oleh pembuluh
tapis dan diedarkan ke seluruh bagian tubuh
tumbuhan
yang
membutuhkan
proses
pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya
Oksigen dikeluarkan melalui stomata atau mulut
daun dan sebagian dipakai untuk reaksi yang lain
seperti proses respirasi sel-sel di daun.
b) Tempat tranpirasi tumbuhan. Daun juga berperan
penting dalam proses transpirasi. Secara fungsi
Transpirasi adalah peristiwa penguapan pada
tumbuhan.
Kemudian
Transpirasi
dapat
berlangsung di akar dan batang, tapi pada
umumnya terjadi di daun. Melalui proses
transpirasi, air ambil oleh tumbuhan dalam bentuk
uap air dan akan dikeluarkan melalui stomata ke
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udara. Adanya transpirasi menyebabkan air dan
mineral dari akar, batang, dan tangkai daun terjadi
terus menerus. Selain itu, transpirasi juga berfungsi
sebagai pengatur suhu pada tubuh tumbuhan.
Selanjutnya Kecepatan transpirasi pada tumbuhan
dipengaruhi oleh faktor beberapa factor seperti
factor internal dan eksternal. Pertama faktor dalam
yang mempengaruhi antara lain ukuran daun,
jumlah stomata, ada todaknya lapisan lilin pada
permukaan daun, dan banyak sedikitnya bulu-bulu
atau trikoma pada permukaan daun. Kedua Faktor
luar yang mempengaruhinya antara lain yaitu suhu,
kelembapan udara, intensitas cahaya, dan keadaan
air di dalam tanah. Saat udara lembab transpirasi
pada tumbuhan akan terganggu, namaun ada
beberapa jenis tumbuhan bisa melakukan
transpirasi dengan kondisi lembab. Dalam keadaan
tersebut tumbuhan mengeluarkan kelebihan air
dalam bentuk tetesan-tetesan air yang dapat kita
lihat pada saat pagi hari. Peristiwa penetesan air itu
disebut dengan proses gutasi.
c) Alat respirasi. Melalui stomata oksigen (O2) dapat
masuk dan dikeluarkan dalam tubuh tumbuhan.
Oksigen yang masuk digunakan tumbuhan untuk
melakukan proses respirasi. Respirasi ini bertujuan
untuk mendapatkan energi yang terkandung dalam
zat makanan. Melalui proses itu juga tumbuhan
menghasilkan karbon dioksida (CO2) dan uap air
yang dikeluarkan melalui stomata daun.
d) Alat perkembangbiakan vegetatif. Pada organ daun
tumbuhan cocor bebek digunakan sebagai alat
reproduksi atau alat perkembangbiakan, tumbuhan
ini sering dipakai menjadi tanaman hias dan yang
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menarik perhatian adalah daunnya yang menjadi
alat perkembangbiakan vegetative untuk dapat
menghasilkan individu baru sehingga daun ini
berfungsi sebagi alat perkembangbiakan vegetative.
Pada daun terdapat beberapa lapisan yang
berperan dalam beberapa proses pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan. Berikut adalah struktur
yang melapisi daun dimulai dari atas.
a) Epidermis atas, pada bagian ini terkadang dilapisi
oleh zat kutikula
b) Jaringan palisade parenkim atau jaringan tiang/
jaringan pagar, mengandung banyak klorofil.
c) Berkas pembuluh pada bagian ini terdapat xilem
dan floem yang berfungsi sebagai alat transportasi
dan penguat daun dalam bentuk tulang daun.
d) Jaringan spons parenkim atau jaringan bunga
karang berfungsi sebagai aktivitas proses
fotosintesis dan mengandung sedikit klorofil.
e) Epidermis bawah, letaknya terdapat pada stomata.

Gambar 4.20 Gambar Potongan Melintang Daun Dikotil
(Hedi Sasrawan, 2014)
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Adapun bagian-bagian dari daun monokotil dan
dikotil sebagai berikut adalah:
a. Pada Daun Dikotil
1) Epidermis adalah terdiri dari satu lapis sel
(kecuali pada tumbuhan karet). Letak epidermis
di permukaan atas dan bawah daun. Fungsi
epidermis adalah untuk melindungi sel bagian
dalam dari kehilangan air dan mempertahankan
bentuk daun.
2) Kutikula merupakan lapisan permukaan daun
dan mengalami penebalan oleh zat kitin. Fungsi
kutikula adalah untuk mencegah penguapan
melalui permukaan daun.
3) Stomata adalah bagian yang letaknya di
permukaan daun berupa celah pada lapisan
epidermis dengan dua sel penutup. Fungsi
stomata adalah sebagai tempat keluar masuk
gas.
4) Mesofil adalah jaringan dasar yang tersusun atas
dua lapisan sel yaitu palisade (jaringan pagar)
dan spons parenkim (jaringan bunga karang).
5) Urat daun adalah terdapat berkas pembuluh
yang membentuk tulang daun.
b. Pada Daun Monokotil
1) Epidermis, pada bagian ini terdiri dari satu lapis
sel dengan penebalan zat kitin. Letak epidermis
di permukaan daun. Fungsi epidermis adalah
untuk melindungi daun dari kekeringan dan
untuk mencegah penguapan.
2) Stomata. Struktur dan fungsi sama dengan
stomata yang ada di daun dikotil dan hanya saja
letaknya berderet di antara urat daun.
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3) Mesofil. Letaknya di antara urat daun. Mesofil
merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis.
4) Urat daun, pada bagian Letaknya pada helai daun
yang berfungsi sebagai transportasi dan penguat
daun.
c. Struktur Daun Tumbuhan
Struktur daun tersusun atas tiga bagian, yaitu
episermis, mesofil dan jaringan pengangkut
1) Epidermis
Epidermis daun biasanya tersusun atas satu/
beberapa lapisan sel, tidak mengandung plastida
kecuali pada sel penutup dan tumbuhan hidrifit.
dinding terluar tertutupi oleh lapisan kutikula
yang mempunyai fungsi mencegah proses
penguapan. Beberapa derivat epidermis dapat
berupa stomata, trikomata, sel silika, sel gabur
dan sistolit. Bentuk dan susunan epidermis daun
dan
stomata
sangat
bervariasi
sesuai
golongannya. Letak stomata daun ada yang di
helaian bagian atas, bawah atau di kedua
permukaan helaiannya.
2) Mesofil
Mesofil daun terutama tersusun oleh jaringan
parenkim. Pada daun dikotil mesofil naun
umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam ,
yaitu jaringan palisade yang berbentuk seperti
tabung tersusun seperti pagar sehingga dikenal
dengan jaringan pagar, dan jaringan bunga
karang atau spons parenkim yeng bentuknya
bercabang-cabang tidak teratur dengan banyak
ruang antar sel di antaranya. Pada tumbuhan
rumput-rumputan dan monokotil umumnya
mesofil tersusun oleh sel-sel bunga karang atau
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sel lipatan yang bentuk dan ukurannya hampir
sama. Mengandung banyak kloroplas untuk
proses fotosintesis. Pada mesofil daun sering
dijumpai idioblas yang berupa sel kelenjar,
jaringan kelenjar (sekretori), trikoslereida dan
lainnya.
d. Jaringan pengangkut
Jaringan pengangkut pada helaian daun
terutama tersusun sebagai Ibu dan tulang-tulang
daun yang merupakan lanjutan dari berkas
pengangkut pada batang dan tangkai daun. Tipe
berkas pengangkut sesuai dengan tipe berkas
batang.
e. Jaringan tiang (palisade)
Palisade adalah kumpulan sel-sel berbentuk
silindris, tegak, tersusun rapat dan mengandung
kloroplas. Jaringan palisade terletak dibawah
epidermis dan pada jaringan tiang ini terjadi
fotosintesis.
f. Jaringan bunga karang (spons)
Spons adalah jaringan yang berbentuk tidak
teratur dan ada ruang antar sel. Jaringan yang tidak
rapat ini berfungsi untuk menampung karbon
dioksida untuk proses fotosintesi.

Gambar 4.21 Penampang melintang Struktur Daun
(http://www.biologi pictures. Com/struktur-Daun/)
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2. Bagian-Bagian Utama Dan Tambahan Pada Daun
a. Tangkai daun atau petioles merupakan bagian daun
yang mendukung helaian daun dan berfungsi untuk
menempatkan helaian daun pada posisi sedemikian
rupa, sehingga dapat memperoleh cahaya matahari
sebanyak-banyaknya. Kemudian Bentuk dan
ukuran tangkai daun berbeda-beda menurut jenis
tumbuhan, kemudian tangkai daun biasanya
berbentuk silinder dengan sisi atas agak pipih dan
menebal pada pangkalnya. Dilihat pada penampang
ada yang bulat berongga, pipih dan tepinya
melebar, bersegi.
b. Helaian daun atau lamina merupakan bagian daun
yang paling terpenting sehingga suatu sifat yang
sesungguhnya hanya berlaku untuk helaiannya dan
disebut pula sebagai sifat daun. Suatu tumbuhan
dapat memperlihatkan bentuk daun yang berlainan
pada satu tumbuhan, oleh karena itu dikatakan sifat
heterofilli. Gejala heterofilli ini dapat terjadi karena
umur, modifikasi, atau memang mempunyai daun
yang berbeda yang diakibatkan oleh perubahan
fungsinya. Adapun Sifat-sifat daun yang biasanya
diberikan dalam pengenalan suatu jenis tumbuhan
adalah bentuk, ukuran, ujung, pangkal, susunan
urat-urat daun, tepi, warna, permukaan atas atau
permukaan bawah dan tekstur
c. Pelepah daun atau vagina merupakan bagian daun
yang melekat yang mencakup seluruh batang, juga
mempunyai fungsi sebagai pelindung kuncup yang
masih muda dan memberi kekuatan pada batang
tanaman, misal pada tanaman tebu dan pisang
d. Daun penumpu atau stipula merupakan bagian
daun yang biasanya berupa dua helai daun yang
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kecil, terletak dekat pangkal tangkai daun dan
umumnya berfungsi sebagai pelindung kuncup
yang masih muda.
e. Lidah-lidah atau ligula merupakan suatu selaput
kecil yang umumnya terdapat pada batas antara
upih dan helaian daun. Ligula berguna mencegah
mengalirnya air hujan ke dalam ketiak antara
batang dan upih daun, sehingga pembusukan dapat
dihindarkan contohnya pada tanaman rumputrumputan (Graminae).
3. Jaringan Penyusun Daun
Sama halnya dengan organ-organ tumbuhan
yang lain, daun memiliki jaringan penyusunnya
sehingga terbentuklah organ tersebut. Daun pada
umumnya berbentuk tipis melebar, warnanya hijau
dan duduknya pada batang menghadap ke atas.
Bentuk daun umumnya tipis, datar, diperkuat oleh
tulang daun, dan memiliki permukaan luas untuk
menerima cahaya. Daun berfungsi untuk transportasi
dan menangkap cahaya untuk fotosintesis, yaitu
perubahan energi matahari menjadi energi kimia.
Pada tumbuhan dikotil, daun terdiri atas tangkai
(petiola) dan helai daun (lamina), sedangkan daun
monokotil tidak bertangkai, langsung melekat pada
batang. Jaringan penyusun daun meliputi epidermis,
mesofil (parenkim), dan berkas pembuluh seperti
tampak pada gambar berikut
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Gambar 4.22 Penampang Melintang Daun
(https://www.britannica.com/science/cell-wall-plant-anatomy)

Letak Epidermis terdapat di permukaan atas dan
di permukaan bawah daun. Umumnya terdiri dari
beberapa lapisan sel, tetapi ada juga yang terdiri atas
beberapa lapis sel, seperti pada daun Ficus dan Piper
atau sirih. Sel-selnya berdinding tebal dan pada bagian
yang menghadap ke luar dilapisi oleh zat kutikula.
Untuk membatasi penguapan air yang terlalu besar,
kadang-kadang daun memfungsikan lapisan lilin atau
rambut-rambut yang bisa untuk mengurangi
penguapan pada semua organ tumbuhan termasuk
daun.
Selain itu Pada epidermis terdapat juga stomata
atau dikenal dengan mulut daun yaitu bagian yang
dibatasi oleh sel penutup. Lapisan epidermis atas
berfungsi sebagai pelindungi bagian di bawahnya
epidermis, karena Stomata berfungsi sebagai tempat
keluar masuknya udara dan menghubungkan ruangruang antarsel di dalam. jaringan parenkim dengan
atmosfer. Pada tumbuhan darat, stomata terdapat di
permukaan bawah daun, sedangkan pada tumbuhan
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air yang terapung, stomata terdapat pada permukaan
atas daun misalnya pada tanaman kangkung.
Selain stomata ada juga Mesofil sebagi penyusn
daun yang merupakan jaringan dasar yang tersusun
atas jaringan palisade atau jaringan tiang dan jaringan
spons atau bunga karang. Pada tumbuhan dikotil,
dibawah epidermis terdapat sel-sel parenkim. Sel-sel
parekim tersebut membentuk jaringan parenkim
palisade dan jaringan spons. Jaringan parenkim
palisade merupakan jaringan parenkim pada daun
yang mempunyai banyak kloroplas sehingga pada
jaringan ini terjadi proses fotosintesis. Sel pada
parenkim palisade tersusun sangat rapat. Selain itu
ada juga Jaringan spon pada tumbuhan dikotil
merupakan jaringan yang didalamnya terdapat
pembuluh pengangkut. Pada jaringan ini terdapat
kloroplas,
namun
jumlahnya
lebih
sedikit
dibandingkan dengan kloroplas dalam parenkim
palisade.
Sedangkan jaringan penyusun pada tumbuhan
monokotil tidak terdapat jaringan parenkim palisade,
hanya ada jaringan spons. Namun proses fotosintesis
tetap terjadi di semua sel penyusun jaringan spons
yang ada pada tumbuhan dikotil atau monokotil. Pada
jaringan ini juga terdapat ruang antar sel, sama halnya
dengan tumbuhan dikotil jaringan spons pada
tumbuhan monokotil didalamnya terdapat pembuluh
pengangkut. Kemudian karakter dari jaringan spons
yaitu adanya lekukan-lekukan yang menjadi
penghubung antar sel.
Selanjutnya adalah Berkas vaskuler daun yaitu
floem dan xilem terdapat pada ibu tulang daun, tulangtulang cabang, dan urat-urat daun yang terlihat
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menonjol pada permukaan bawah daun. Berkas
vaskuler ini merupakan lanjutan berkas vaskuler pada
batang.
E. Anatomi Bunga (Flos)
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa akar,
batang, daun merupakan bagian atau organ pokok pada
tumbuhan. Bagian-bagian tersebut secara langsung
berguna untuk mempertahankan kehidupan suatu
tumbuhan. Sebelum suatu tumbuhan mati, biasanya
tumbuhan akan menghasilkan atau membentuk suatu
alat atau organ, yang nanti akan dapat tumbuh menjadi
tumbuhan baru. Alat tersebut dinamakan alat
perkembangbiakan atau organ reprodusi. Alat yang
dihasilkan tersebut dibedakan menjadi dua macam,
pertama yang bersifat vegetatif dan kedua bersifat
generatif. Alat ini termasuk pada golongan alat
perkembangbiakan generatif adalah bunga. Bunga adalah
penjelmaan dari suatu tunas atau modifikasi dari batang
dan daun, berdasarkan bentuk, warna, dan susunannya
disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan atau
kebutuhan tumbuhan. Adapun Jumlah bunga dan tata
letaknya pada suatu tumbuhan, misalnya Bunga pada
ujung batang atau flos terminalis dan Bunga pada ketiak
daun atau flos lateralis.
1. Pengertian Bunga
Bunga adalah pucuk yang termodifikasi, disebut
demikian karena menunjukan beberapa perubahan
dalam pengaturan apeks pucuk. Bunga dianggap
ranting yang bersumbu pendek dengan daun-daun
yang merapat dan memiliki bentuk khas sesuai
fungsinya. Sepal dan petal secara umum strukturnya
menyerupai daun. Sepal dan petal terdiri atas
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epidermis dan jaringan dasar parenkim dan sistem
vaskuler. Sel-sel pada bunga ada yang memiliki kristal,
getah, tannin dan idioblas lainnya. Tepung dibentuk
pada petal yang masih muda. Sepal yang berwarna
hijau mengandung kloroplas, jarang mengalami
diferensiasi menjadi jaringan tiang dan bunga karang.
Warna petal yang berperan dalam menarik pollinator,
menunjukkan adanya pigmen dalam kromoplas dan
dalam cairan sel misalnya antosianin (Tjitrosoepomo,
1988).
Para pakar yang ahli biologi melihat bunga
dalam hal struktur yang dimiliki oleh beberapa bunga
dianggap
lengkap,
sementara
yang
lain
diklasifikasikan sebagai struktur bunga yang tidak
lengkap. Setiap bunga dianggap lengkap syaratnya
harus memiliki sepal, kelopak, benang sari, dan putik.
Kemudian Sepal adalah seperti daun, memiliki
struktur biasanya hijau di dasar bunga. Sepal juga
berfungsi untuk melindungi bunga seperti yang
terbentuk. Sedangkan Kelopak adalah bagian yang
biasanya berwarna-warni dari bunga yang berfungsi
untuk menarik hewan dalam rangka proses
penyerbuka. Benang sari adalah bagian alat kelamin
jantan dari bunga. Selanjutnya Benang sari berfungsi
dalam memproduksi serbuk sari. Sedangkan Putik
adalah alat kelamin betina yang dimiliki oleh bunga,
terdiri dari stigma, tangkai putik, dan indung telur.
Apabila struktur dan bagian-bagian bunga yang akan
dianggap lengkap, ia harus memiliki semua bagian
diatas.
Menurut Kartasapoetra (1991) mengatakan
bahwa bunga merupakan alat reproduksi tumbuhan
yang dibentuk oleh meristem ujung khusus yang
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berkembang dari ujung pucuk vegetatif setelah
dirangsang oleh faktor internal dan eksternal untuk
keperluan tubuh tumbuhan. Selain itu bunga juga
mempunyai bagian-bagian tertentu sperti kelopak,
mahkota, stamen dan putik disebut bunga lengkap
(Sumardi, 1996). Namun kebanyakan bunga
mempunyai struktur yang tidak lengkap misalnya
tidak mempunyai salah satu alat kelamin atau
keduanya. Bila hanya mempunyai alat kelamin jantan
saja disebut bunga jantan dan sebaliknya bila hanya
mempunyai alat kelamin betina saja disebut bunga
betina (Sumardi, 1993).
Bunga sangat beragam bentuknya meskipun
demikian, persamaan yang pokok di antara bunga
bermacam tumbuhan itu lebih besar dibandingkan
dengan kelainannya, karena semua bunga mempunyai
kerangka struktur dasar yang sama. Menurut
Tjitrasam, (1983) bunga adalah sepotong batang atau
cabang dengan sekumpulan daun yang mengalami
modifikasi dan metamorfosis yang berhubungan
dengan
kebutuhan
fungsi
tumbuhan
untuk
bereproduksi. Dikatakan mengalami perubahan
bentuk karena di antara daun ada yang mungkin
menyerupai daun biasa, tetapi yang lain berbeda
sekali dalam strukturnya sehingga sukar dinamakan
daun (Tjitrasam, 1983).
Sedangkan menurut (Sumardi dkk, 1992)
mengatakan bahwa bunga adalah alat atau organ
reproduksi seksual pada suatu tumbuhan. Pada bunga
terdapat organ reproduksi berupa benang sari dan
kepala putik. Bunga yang kita ketahui sehari-hari juga
dipakai untuk menyebut struktur yang secara botani
disebut sebagai bunga majemuk atau inflorescence.
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Bunga majemuk adalah kumpulan bunga yang
terkumpul dalam satu karangan atau satu tempat
tumbuh. Dalam hal ini, satuan bunga yang menyusun
bunga majemuk disebut dengan floret.
Tumbuhan yang memiliki bunga adalah
kelompok terbesar tumbuhan yang hidup di daratan
atau yang tumbuh diatas permukaan bumi. Namanya
diambil dari cirinya yang paling khas, yaitu
menghasilkan organ reproduksi dalam bentuk bunga.
Bunga sebenarnya adalah modifikasi (spesialisasi dan
terdeferensiasi) dari daun dan batang untuk
mendukung sistem pembuahan tertutup pada
tumbuhan. Sistem pembuahan tertutup (dikatakan
tertutup karena bakal biji terlindung di dalam bakal
buah atau ovarium) ini juga menjadi ciri khasnya yang
dimiliki oleh bunga. Ciri yang terakhir ini
membedakannya dari kelompok tumbuhan berbiji
yang dikenal dengan Gymnospermae.
Pada tumbuhan, bunga hanya muncul pada fasefase tertentu, yaitu pada fase di mana tumbuhan akan
memulai perkembangbiakan (fase reproduksi). Buah
merupakan organ tumbuhan yang terbentuk setelah
bunga mengalami proses penyerbukan. Dengan
demikian, organ bunga dan buah disebut pula sebagai
organ tambahan karena keduanya adalah hasil
modifikasi atau hasil proses deferensiasi. Bunga
sebenarnya merupakan hasil dari modifikasi batang,
sedangkan buah berasal dari bakal buah yang terdapat
pada bunga dan telah mengalami pembuahan.
2. Struktur Anatomi Bunga
Bunga terdiri dari sejumlah bagian steril dan
bagian reproduktif atau fertile yang melekat pada
sumbu, yakni dasar bunga. Bagian sumbu yang
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merupakan ruas batang yang diakhiri oleh bunga
dinamakan tangkai bunga atau pedisel. kemudian
Bagian steril dari bunga terdiri atas sejumlah helai
daun, kelopak atau sepal, sejumlah helai dan mahkota
bunga atau petal. Keseluruhan sepal dalam bunga
disebut kaliks dan keseluruhan mahkota bunga
disebut corolla. Kaliks dan corolla bersama-sama
disebut perhiasan bunga. Jika perhiasan bunga tidak
terbagi menjadi kaliks dan corolla, maka tiap
helainnya disebut tepal. Sedangkan bagian reproduksi
adalah benang sari (stamen) dan daun buah (karpel).
Keseluruhan stamen disebut andresium dan
keseluruhan karpel disebut ginesium (Hidayat, 1995).
Anatomi bunga pada tumbuhan terdiri dari
mahkota bunga, kelopak bunga, putik, dan benang sari.
Berdasarkan ada tidaknya salah satu bagian dari
pembentukan bunga maka bunga dibagi berdasrkan
struktur anatominya yaitu bunga lengkap, bunga
sempurna, bunga jantan, bunga betina, dan bunga
telanjang. Pertama Bunga lengkap adalah bunga yang
memiliki semua kelengkapan struktur bunga yaitu
mulai dari kelopak (calix), mahkota (corolla), benang
sari (stamen), sampai dengan putik. Kedua Bunga
sempurna adalah bunga yang selalu memiliki benang
sari dan putik, tetapi kadang-kadang terdapat calix
dan mahkota. Ketiga Bunga jantan yaitu bunga yang
memiliki ketiga bagian bunga saja antara lain kelopak,
mahkota, dan benang sari, namun, bunga tipe ini tidak
memiliki putik. Keempat bunga betina merupakan
bunga yang tidak memiliki benang sari, tetapi
memiliki ketiga bagian lainnya yaitu kelopak, mahkota
dan kepala putik. Dan yang Kelima Bunga telanjang
adalah bunga yang hanya memiliki benang sari dan
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putik, tetapi tidak memiliki calix dan corolla. Menurut
Sumardi (1996) menyatakan bahwa bunga sempurna
adalah kepala putik (stigma), tangkai putik, tangkai
sari (filament, bagian dari benang sari), sumbu bunga,
artikulasi, tangkai bunga, kelenjar nectar, benang sari
(stamen), bakal buah (ovum), bakal biji (ovulum),
serbuk sari, kepala sari, perhiasan bunga (periantum),
mahkota bunga (corolla), dan kelopak bunga (calyx).
Susunan daun bunga pada reseptakulum bisa
mengikuti spiral atau tersusun karangan dan
keduannya bisa ditemukan pada bunga yang sama.
Bila daun bunga tersusun dalam karangan, maka daun
bunga dari karangan yang satu letaknya bergantian
dengan daun karangan sebelum dan sesudahnya. Daun
bunga dapat saling berlekatan. Bila perlekatan terjadi
pada jenis daun bunga yang sama, peristiwanya
disebut kohesi. Jika perlekatan terjadi antara dua
karangan berbeda disebut adnasi. Stamen terdiri dari
tangkai sari atau filamen dan bagian distal terdapat
kepala sari atau antera. Pada antera biasanya terdapat
dua bagian, masing-masing bercuping dua. Kedua
bagian antera bersambungan di tengah dengan
penghubung kelapa sari, setiap bagian mengandung
dua buah kantung sari atau kantong polen yang berisi
butir tepung sari atau butir polen (Fahn, 1992).
Karpel atau kumpulan karpel yang bersatu
menjadi ginesium biasanya terdiri dari tiga bagian,
yakni bakal buah dan bakal biji atau ovulum, tangkai
putik atau stilus serta kepala putik atau stigma yang
strukturnya memudahkan polinasi. Bakal biji melekat
pada bagian dinding bakal buah yang disebut plasenta
(Sumardi, 1993). Karpel apabila berada di bagian
paling tinggi atau sumbu bunga, maka bakal buah yang
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terjadi dikatakan menumpang dan bunganya disebut
hipogin. Kadang-kadang perhiasan bunga dan stamen
terletak di tepi reseptakulum yang berbentuk
cekungan atau bakal buah ada di tengahnya. Bunga
seperti itu disebut perigin atau bakal buahnya disebut
separuh inferus. Cekungan reseptakulum dapat
menutup sehingga letak bakal biji jelas lebih rendah
dari pada bagian bunga lainnya. Bunga seperti itu
dinamakan epigen atau bakal buahnya tenggelam atau
inferus (Hidayat, 1995).
3. Bagian-Bagian Bunga
Secara anatomi, hampir seluruh bagian bunga
disusun oleh struktur jaringan yang hampir sama,
yaitu sel-sel parenkimatis. Hanya kepala sari saja yang
mempunyai struktur jaringan yang berbeda dan lebih
kompleks karena terdiri dari beberapa lapisan
pelindung. Sel-sel Parenkim penyusun bunga disebut
juga jaringan mesofil. Parenkim ini terletak di antara
epidermis atas dan bawah. Daun kelopak umumnya
mempunyai struktur sederhana. Epidermis daun
kalopak pada bagian luarnya dilapisi zat kutin,
stomata, dan trikomata. Seperti struktur pada daun.
Sel-sel daun kelopak ini juga mengandung klorofil.
Struktur daun mahkota sel-selnya mempunyai satu
atau banyak berkas pengangkut yang kecil-kecil. Daun
mahkota mempunyai epidermis berbentuk khusus,
yaitu berupa tonjolan yang disebut papila dan dilapisi
kutikula.
a. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang
berada pada bagian bawah bunga. Tangkai bunga
berfungsi sebagai penopang dan penghubung
antara tangkai bunga dengan ranting.
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b. Dasar bunga yaitu bagian yang berada pada bunga
bagian bawah yaitu di atas tangkai bunga. Dasar
bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya
mahkota bunga
c. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling
luar yang menyelimuti mahkota ketika masih
kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah
melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup
dan akan terbuka jika mahkota mekar. Kelopak
bunga biasanya warna dan bentuknya menyerupai
daun.
d. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang
paling indah dan berwarna-warni. Mahkota bunga
sering disebut dengan perhiasan bunga. Keindahan
mahkota bunga sangat menarik bagi serangga
untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan.
e. Benang sari merupakan alat kelamin jantan sebagai
alat perkembangbiakan bagi tumbuhan yang terdiri
dari tangkai sari, kepala sari dan serbuk sari.
Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah
mahkota bunga.
f. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga.
Ujung putik disebut kepala putik. Bagian putik yang
panjang disebut tangkai putik. Bakal buah terdapat
pada bagian bawah putik. Bakal biji terdapat dia
dalam buah yang mempunyai dua inti, yaitu sel
telur dan calon lembaga.
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Gambar 4.23
Struktur Anatomi Bagian Bunga Pada Tumbuhan
(http://www.pustakapedia.net/2020/03/macammacam-struktur-anatomi-bagian-bunga-dan-fungsibunga-pada-tumbuhan)
Sementara itu, benang sari dan putik mempunyai
struktur sangat berbeda. Secara umum, benang sari terdiri
atas kepala sari dan tangkai sari. Tangkai sari tersusun
oleh jaringan dasar, yaitu sel-sel parenkim yang
mempunyai vakuola tanpa ruang antar sel. Sedangkan
pada epidermis, tangkai sari terdapat zat kutikula,
trikomata, atau mungkin juga stomata. Kepala sari
mempunyai struktur yang kompleks, terdiri atas dinding
yang berlapis-lapis, dan di bagian terdalam terdapat
lokulus (ruang sari) yang berisi butir-butir serbuk sari.
Jumlah lapisan dinding kepala sari untuk setiap jenis
tumbuhan berbeda.
Bunga terdiri dari sejumlah bagian steril dan
fertil yang melekat pada sumbu yakni reseptakulum,
Bagian sumbu yang merupakan ruas batang yang
diakhiri oleh bunga dinamakan pedisel. Struktur
anatomi sepal dan petal menyerupai daun fotosintesis,
tersusun atas tiga sistem jaringan: epidermis, jaringan
dasar dan jaringan pembuluh. Pada kedua bagian
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bunga tersebut dapat ditemukan adanya sel yang
mengandung latisifier dan idioblas seperti kristal dan
tanin, kemudian Sepal mengandung kloroplas,
jaringan dasarnya tidak terdiferensiasi menjadi
palisade dan spons. Misalnya Sepal pada tumbuhan
Digitalis purpurea.

Gambar 4.24 Sepal pada tumbuhan Digitalis Purpurea
(https://studylibid.com/doc/532059/modul-botanifarmasi-anatomi-dan-morfologi-buah-dan-biji)
Kemudian Stamen Stamen terdiri dari filamen
dan dibagian distal terdapat antera. Kemudian
Epidermis filamen mempunyai kutikula dan pada
spesies tertentu mempunyai trikoma, Filamen
tersusun oleh jaringan dasar, yaitu sel-sel
parenkimatis yang mempunyai vakoula, tanpa ruang
antar sel. Selain itu stamen juga memiliki bagian
antera. Antera mempunyai struktur yang sangat
kompleks, terdiri dari dinding yang berlapis-lapis.
Antera
umumnya
berisi
4
kantong
sari
(mikrosporangia) yang di dalamnya banyak serbuk
sari atau polen yang berpasangan dalam 2 lobus,
Kedua lobus dipisahkan oleh suatu jaringan steril
disebut konektivum. Adapun Lapisan dinding antera
dari luar ke dalam adalah sebagai berikut: Epidermis,
Endotesium, Lapisan tengah, Tapetum
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Gambar 4.25 Struktur Stamen Pada Bunga
4. Fungsi Bunga
Pada umumnya bunga berfungsi sebagi alat
kelamin bagi tumbuhan yang berperan untuk
mengantarkan penyatuan gamet jantan dan gamet
betina. Proses ini disebut sebagai pembuahan. Bunga
biasanya mempunyai kelenjar yang dihasilkankan
pada berbagai bagian untuk menarik semua seranga
dan hewan dengan tujuan untuk perantara
penyerbukan atau pembuhan. Bunga juga melakukan
penyerbukan melalui bau misalnya pada tumbuhan
Rafflesia dan titan arum.
Adapun Bagian-bagian yang bersifat Bungan
seperti batang atau cabang dan daun antara lain yaitu:
1) Ibu tangkai bunga atau pedunculus comunis atau
rachis yaitu bagian yang biasanya terusan dari
batang atau cabang yang mendukung bunga
majemuk. Ibu tangakai ini dapat bercabang cabang.
2) Tangkai bunga atau pedicellus yaitu cabang ibu
tanngkai yang mendukung terbentuknya bunga.
3) Dasar bunga atau receptacullum yaitu ujung tangkai
bunga yang mendukung bagian-bagian bunga.
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4) Daun daun pelindung atau bractea yaitu bagian
bunga berupa daun yang dari ketiaknya muncul
cabang-cabang ibu tangkai atau tangkai bunganya.
5) Daun tangkai atau bracteola yaitu satu atau dua
daun kecil yang terdapat pada tangkai bunga.
6) Selundang bunga atau spatha yaitu daun pelindung
yang besar yang seringkali menyelubungi seluruh
bunga sebelum tumbuh. Contohnya bunga pohon
kelapa cocosnucifera L.
7) Daun pembalut atau bractea involucralis yaitu
sejumlah daun pelindung yang tersusun dalam satu
lingkaran. Contohnya bunga tanaman matahari
(halliantus annuus L)
F. Anatomi Buah (Fructus)
Jika penyerbukan pada bunga telah terjadi dan
kemudian diikuti pula oleh pembuahan. Maka buah akan
tumbuh menjadi buah. Dan bakal biji yang terdapat di
dalam buah akan tumbuh menjadi biji. Bagian-bagian
bunga yang kadang-kadang tidak gugur, melainkan ikut
tumbuh dan tinggal pada buah, biasanya tidak mengubah
bentuk dan sifat buah itu sendiri. Pada umumnya buah
berkembang dari bagian alat kelamin betina atau putik
yang disebut bakal buah yang mengandung bakal biji.
Buah yang lengkap tersusun atas biji, daging buah, dan
kulit buah. Kemudian kulit buah memiliki tiga lapisan
yaitu epikarp, mesokarp dan endokarp. Epikarp
merupakan lapisan luar yang keras dan tidak tembus air
contohnya pada buah kelapa. Selanjutnya lapisan
mesokarp merupakan lapisan yang tebal dan berserabut
contohnya bersabut kelapa. Dan yang terakhir lapisan
endokarp merupakan lapisan paling dalam yang tersusun
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dari lapisan sel yang sangat keras dan tebal misalnya
tempurung kelapa

Gambar 4.26 Struktur Anatomi Bagian Buah
(http://www.biologipictures.com/struktur-anatomi-buah/)

Eksokarp biasanya terdiri dari satu lapis sel dengan
susunan rapat dan ada yang memiliki kutikula seperti
epidermis. Mesokarp terdiri dari beberapa lapis jaringan
parenkimatis yang di dalamnya dapat ditemukan berkas
pengangkut, idioblas minyak, amilum, lendir, dan kristal
kalium oksalat. Endokar biasanya terdiri dari satu lapis
sel yang berkembang dari epidermis dalam daun buah.
Eksokar dan endokarp buah yang masak terdiri dari satu
lapis epidermis atau beberapa lapis sel yang masingmasing dapat dibedakan dengan jelas dengan mesokarp.
Jaringan yang menyusun perikarp saling berlekatan
sehingga tidak dapat dipisahkan satu persatu.
1. Pengertian Buah
Buah adalah pertumbuhan sempurna dari bakal
buah atau ovarium, namaun setiap bakal buah berisi
satu atau lebih bakal biji atau ovulum yang
dihasilakan, dan masing-masing mengandung sel telur.
Kemudian Bakal biji tersebut di buahi melalui suatu
proses yang diawali oleh peristiwa penyerbukan,
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yakni berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke
kepala putik. Setelah serbuk sari melekat di kepala
putik, serbuk sari berkecambah dan isinya tumbuh
menjadi buluh serbuk sari yang berisi sperma. Buluh
ini terus tumbuh menembus tangkai putik menuju
bakal biji, di mana terjadi persatuan antara sperma
yang berasal dari serbuk sari dengan sel telur yang
berdiam dalam bakal biji, membentuk zigot yang
bersifat diploid. Pembuahan pada tumbuhan berbunga
ini melibatkan baik plasmogami, yakni persatuan
protoplasma sel telur dan sperma, dan kariogami,
yakni persatuan inti sel keduanya.
Setelah itu, zigot yang terbentuk mulai
bertumbuh menjadi embrio (lembaga), bakal biji
tumbuh menjadi biji, dan dinding bakal buah, yang
disebut perikarp, tumbuh menjadi berdaging (pada
buah batu atau drupa) atau membentuk lapisan
pelindung yang kering dan keras (pada buah geluk
atau nux). Sementara itu, kelopak bunga (sepal),
mahkota (petal), benangsari (stamen) dan putik
(pistil) akan gugur atau bisa jadi bertahan sebagian
hingga buah menjadi. Pembentukan buah ini terus
berlangsung hingga biji menjadi masak. Pada sebagian
buah berbiji banyak, pertumbuhan daging buahnya
umumnya sebanding dengan jumlah bakal biji yang
terbuahi.
Kulit buah ada yang dua lapis dan ada yang tiga
lapis. Kulit buah yang terdiri dari 2 lapis meliputi
eksokarpium dan endokarpium sedang yang tiga lapis
meliputi
eksokarpium,
mesokarpium,
dan
endokarpium. Endokarpium berbatasan dengan kulit
biji. Eksokarpium umumnya satu lapis sel,
mesokarpium terdiri dari beberapa lapis sel, sedang
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endokarpium dapat satu lapis atau lebih. Buah
tertentu memiliki endokarpium yang terdiri dari sel
batu. Daging buah yang kita makan sehari-hari
sebenarnya mesokarpium. Pada sebagian buah,
khususnya buah tunggal yang berasal dari bakal buah
tenggelam, kadang-kadang bagian-bagian bunga yang
lain (umpamanya tabung perhiasan bunga, kelopak,
mahkota, atau benangsari) bersatu dengan bakal buah
dan turut berkembang membentuk buah. Jika bagianbagian itu merupakan bagian utama dari buah, maka
buah itu lalu disebut buah semu. Baik buah sejati
(yang merupakan perkembangan dari bakal buah)
maupun buah semu, dapat dibedakan atas tiga tipe
dasar buah, yakni:
a. Buah tunggal, yakni buah yang terbentuk dari satu
bunga dengan satu bakal buah, yang berisi satu biji
atau lebih.
b. Buah ganda, yakni jika buah terbentuk dari satu
bunga yang memiliki banyak bakal buah. Masingmasing bakal buah tumbuh menjadi buah
tersendiri, lepas-lepas, namun akhirnya menjadi
kumpulan buah yang nampak seperti satu buah.
Contohnya adalah sirsak.
c. Buah majemuk, yakni jika buah terbentuk dari
bunga majemuk. Dengan demikian buah ini berasal
dari banyak bunga (dan banyak bakal buah), yang
pada akhirnya seakan-akan menjadi satu buah saja.
Contohnya
adalah nanas, bunga
matahari
(Fahn.1997).
2. Struktur Anatomi Buah
Pada umumnya buah berkembang dari bagian
alat kelamin betina (putik) yang disebut bakal buah
yang mengandung bakal biji. Buah yang lengkap
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tersusun atas biji, daging buah, dan kulit buah. Kulit
buah yang masih mudah belum mengalami pemisahan
jaringan. Menurut (Hidayat, 1995) mengatakan bahwa
kulit buah memiliki beberapa lapisan antara lain yaitu:
a. Epikarp merupakan lapisan luar yang keras dan
tidak tembus air, misalnya buah kelapa. Lapisan ini
tersusun atas jaringan yang keras dan berkayu,
terdapat berkas pembuluh.
b. Mesokarp merupakan lapisan yang tebal dan
berserabut, misalnya bersabut kelapa, berdaging
seperti mangga dan pepaya.
c. Endokarp merupakan lapisan paling dalam yang
tersusun atas lapisan sel yang sangat keras dan
tebal, misalnya tempurung kelapa, berupa selaput
tipis contohnya pada tanaman rambutan. Lapisan
ini tersusun atas jaringan epidermis dan kolenkim.

Gambar 4.27
Struktur Jaringan pada Lapisan Kulit Buah
(Kaden, 1962 dalam Esau, 1976)
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Gambar 4.28 Struktur Pada Daging Buah
(http://sofiachyn27.blogspot.com/2020/10/struktur
-dan-fungsi-buah-dan-biji.html)
3. Bagian Bagian Buah
Buah merupakan organ pada tumbuhan
berbunga yang merupakan modifikasi lanjutan bakal
buah (ovarium). Buah biasanya membungkus dan
melindungi biji. Berdasarkan jenisnya, buah ada dua
macam, yaitu buah sejati dan buah semu. Jika bagianbagian itu merupakan bagian utama dari buah, maka
buah itu lalu disebut buah semu. Baik buah sejati
(yang merupakan perkembangan dari bakal buah)
maupun buah semu.
1) Buah sejati, yaitu buah yang terbentuk dari bakal
buah. Contoh buah semu : Mangifera indica,
Avocado, Papaya sp, Semangka.
2) Buah semu, yaitu buah yang terbentuk dari bakal
buah dan bagian-bagian lain dari bunga, Contohnya
tumbuhan Anacardium ocidentale, Fragaria vesca,
Pyrus malus, Artocarpus integra.
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Gambar 4.29
Bunga Yang Telah Mengalami Proses Penyerbukan
Sehingga Terbentuk Buah
(https://hedisasrawan.blogspot.co.id/2014/06/organpada-tumbuhan-materi-lengkap.html)
G. Anatomi Biji (Semen)

Biji merupakan struktur yang efisien untuk
perkembangbiakan dan perbanyakan. Biji berasal dari
bakal biji yang berkembang setelah mengalami
pembuahan. Ada beberapa macam tipe bakal biji, yaitu
orthotropous,
amphitropous,
Anatropous
dan
campylotropous. Biji mempunyai bentuk yang bermacammacam, misalnya menyudut, ginjal, bulat, memanjang,
bulat telur dan lain-lain. Menurut (Hidayat dkk, 1995)
mengatakan bahwa Biji merupakan bagian yang berasal
dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon
individu baru, yaitu lembaga. Lembaga akan terjadi
setelah terjadi penyerbukan atau persarian yang diikuti
oleh pembuahan.Dari proses modifikasi dan deferensiasi,
biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang
termodifikasi hingga dapat bertahan lebih lama pada
kondisi kurang sesuai untuk pertumbuhan.
1. Bagian-bagian Biji
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Biji memiliki bagian-bagian yang membedakan
dengan organ tumbuhan lain hasil dari modifikasi dan
deferensiasi. Adapun bagian-bagian tersebut antara
lain adalah Kulit biji (Spermadermis), Inti biji (Nucleus
seminis) dan Tali pusat (Funiculus)

Gambar 4.30 Bagian-bagian Biji
(http://sofiachyn27.blogspot.com/2020/10/strukturdan-fungsi-buah-dan-biji.html)
Pertama Kulit biji, pada bagian terbentuk dari
lapisan paling luar. Kulit biji berfungsi sebagai
pelindung lembaga dan endosperm dari kekeringan,
kerusakan mekanik, ataupun serangan serangga,
bakteri, dan jamur. Kadang-kadang kulit ini tipis
seperti kertas namun ada yang tebal dan keras. Kulit
biji yang tebal berfungsi untuk melindungi biji dari
pengaruh suhu yang tinggi. Kedua Tali pusat
merupakan suatu jaringan yang berfungsi menyimpan
makanan pada saat biji mengalami pertumbuhan.
Ketiga Inti biji merupakan bagian biji yang akan
tumbuh menjadi individu atau tanaman baru. Bagian
ujung bawah lembaga disebut hipokotil yang akan
membentuk akar pertama. Ujung atas lembaga disebut
epikotil yang merupakan calon pembentuk batang.
Lembaga juga tumbuh ke arah sisi membentuk
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kotiledon atau daun lembaga. Kotiledon berfungsi
sebagai penyimpan makanan.
Adapun Susunan kulit biji pada umunya adalah
sebagai berikut, Epidermis Merupakan lapisan terluar
kulit biji. Selain itu memiliki Jaringan yang berdinding
tebal, terdapat di sebelah dalam apidermis. Kemudian
memiliki Sel-sel parenkim, sel-sel kristal, atau sel-sel
berisi pigmen yang terdapat di sebelah dalam jaringan
makrosklereida. Kulit biji juga Mempunyai satu atau dua
integumen, bervariasi sesuai dengan sifat khas biji,
misalnya Pada kulit tomat ada 4 bagian: epidermis luar,
parenkim luar dan dalam, epidermis dalam. Kulit biji pada
Beberapa Angiosperma yang memiliki struktur tambahan
yang berair (delima-Punica granatum)

2. Struktur Anatomi Biji
Selain memiliki bagian yang membedakan
dengan buah, biji juga memiliki struktur yang
membedakan dengan struktur organ tumbuhan yang
lainnya. Adapun struktur tersebut adalah sebagai
berikut.
a. Kotiledon, cadangan makanan embrio
b. Plumula, berdeferensiasi menjadi bakal daun
c. Radikula, bakal calon akar
d. Epikotil, bakal batang yang berada di atas
kotiledon
e. Hipokoti, bakal batang yang berada di bawah
kotledon
f. Skutelum, permukaan keras
g. Testa, pelindung biji
3. Perkecambahan Biji
Perkecambahan biji sesungguhnya adalah
pertumbuhan embrio yang dimulai kembali setelah
penyerapan air atau imbibisi. Hanya menambah
pembahasan mengenai perkecambahan pada biji
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antara lain adalah perkecambahan Epigeal dan
Hipogeal. Perkecambahan epigeal adalah Kotiledon
dan ujung pucuk timbul sementara hipokotil
memanjang sebagai akibat pertumbuhan interkalar.
Sedangkan hipogeal merupakan Hipokotil hanya
memanjang sedikit atau tidak sama sekali.

HIPOGEAL

EPIGEAL

Gambar 4.31
Perbedaan Perkecambahan Hipogeal dan Epigeal
(https://studylibid.com/doc/532059/modul-botanifarmasi-anatomi-dan-morfologi-buah-dan-biji)
Selain proses perkecambahan pada biji juga
proses Perbanyakan melalui biji, terutama pada
tanaman Anthurium, secara anatomi dan morfologi
tanamana tersebut dapat menghasilkan anakan yang
bersifat varigata. Varigata yaitu warna pada daun
terdiri dari banyak warna (Nurhayati dkk, 2016).
Pada tumbuhan kelas tingkat tinggi dapat
dibedakan menjadi dua macam, yaitu tumbuh182

tumbuhan berbiji keping satu atau yang disebut
dengan monokotil dan tumbuhan berbiji keping dua
atau yang disebut juga dengan dikotil. Tubuh
tumbuhan dibagi ke dalam sistem organ tumbuhan
seperti akar, batang, daun, bunga, buah, biji dan tunas.
Semua organ tersebut akan saling dihubungkan oleh
sel dan jaringan (Nugroho dkk, 2006). Pada organel
tumbuhan yang berkaitan biji merupaknan organel
yang sangat penting sebab asal mula dari tumbuhan
yaitu bij, ketika biji tumbuh melalui proses
perkecambahan disinilah sel dan jaringan tubuh
tumbuhan mulai bekerja untuk membentuk sistem
organ tumbuhan.
Pada dasarnya biji mempunyai susunan yang
tidak berbeda dengan bakal biji. Tetapi di pergunakan
nama-nama yang berlainan untuk bagian-bagian yang
sama asalnya. Seperti telah dikemukakan diatas,
bahwa kulit biji berasal dari selaput bakal biji
(integumentum). Oleh sebab itu, biasanya kulit biji
berasal dari tumbuhan biji tertutup atau
Angiospermae.
Kemudian inti biji (nucleus seminalis) yang
dinamakan inti biji adalah semua bagian biji yang
terdapat di dalam kulitnya, oleh sebab itu inti biji juga
dapat dinamakan isi biji. Selain nucleus seminalis, biji
juga terdiri dari beberapa bagian antara lain yaitu
pertama Lembaga (Embryo), merupakan calon
tumbuhan baru yang nantinya akan tumbuh menjadi
tumbuhan baru.setelah biji memperoleh syarat-syarat
yang diperlukan. Lembaga di dalam biji telah
memperlihatkan ketiga bagian utama tubuh
tumbuhan, yaitu: Akar lembaga atau calon akar
(radicula),yang biasanya kemudian akan tumbuh terus
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merupakan akar tunggang (untuk tumbuhan yang
tergolong dalam dicotyledonae), Daun lembaga
(cotyledo), yang merupakan daun pertama suatau
tumbuhan, selain itu daun lembaga juga dapat
mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Batang
lembaga (cauliculus), yang sering kali dapat di
bedakan dalam dua bagian antara lain ruas batang
diatas daun lembaga (internodium epicotylum) dan
Ruas batang di bawah daun lembaga (internodium
hypocotylum).
Kedua Putih lembaga adalah bagian biji, yang
terdiri atas suatu jaringan yang menjadi tempat
cadangan makanan bagi lembaga. Tidak setiap biji
mempunyai putih lembaga, misalnya pada biji
tumbuhan berbuah polong (leguminosae). Melihat
asalnya jaringan yang menjadi tempat penimbunan zat
makanan cadangan tadi kita dapat membedakan putih
lembaga dalam antara lain sebagai berikut, putih
lembaga dalam (endospermium), jika jaringan
penimbun makanan itu terdiri atas sel-sel yang
berasal dari inti kandung lembaga sekunder yang
kemudian setelah dibuahi oleh salah satu inti sperma
lalu membelah-belah menjadi jaringanpenimbun
makanan ini. Putih lembaga luar (perispermium), jika
bagian ini berasal dari bagian biji luar kandung
lembaga, entah dari nuselus entah dari selaput bakal
biji (Hidayat, 1995).
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Gambar 4.32 Jenis-jenis Biji Tumbuhan
(http://sofiachyn27.blogspot.com/2020/10/strukturdan-fungsi-buah-dan-biji.html)
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BAB V
PENGAMATAN JARINGAN TUMBUHAN
(MONOKOTIL DAN DIKOTIL)
A. Konsep Dasar Pengamatan Jaringan Tumbuhan
Struktur utama tubuh tumbuhan tingkat tinggi
(tumbuhan berbiji) terdiri atas: akar, batang dan daun.
seperti halnya tubuh hewan, tubuh tumbuhanpun terdiri
atas sel yang tersusun secara teratur membentuk suatu
jaringan, kemudian sel tersebut akan berdiferensiasi
membentuk berbagai macam jaringan, selanjutnya dari
berbagai jaringan akan membentuk organ tubuh
tumbuhan berupa akar, batang dan daun. organ-organ
tubuh tumbuhan yang terbentuk mempunyai sifat dan
fungsi yang berbeda maka struktur organpun berbeda.
Setelah mahasiswa memahami materi serta teori
dalam perkuliahan, maka akan sangat pentingnya
mahasiswa mengimplementasikan teori tersebut melalui
kegiatan pengamatan dalam hal ini praktikum. Adapun
tujuan pengamatan sebagai berikut: Mengamati anataomi
akar, batang dan daun tumbuhan monokotil dan dikotil,
Membedakan anatomi akar batang dan daun tumbuhan
monokotil dan dikotil, Memahami struktur dan fungsi
akar batang dan daun pada tumbuhan
Selain terdapat tujuan dari kegiatan praktikum
tersebut, mahasiswa dapat memperoleh manfaat
pengamatan sebagai berikut: Mengetahui perbedaan
bagian-bagian penyusun tumbuhan monokotil dan
dikotil, Mengetahui perbedaan struktur jaringan
tumbuhan monokotil dan dikotil dan Mengetahui fungsi
masing-masing jaringan penyusun tumbuhan monokotil
dan dikotil.
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B. Kegiatan Pengamatan
Pelaksanaan praktikum anatomi tumbuhan
merupakan salah satu upaya pembenaran terhadap teoriteori yang dipelajari didalam kelas atau di bangku kuliah
serta untuk membantu mahasiswa dalam memahami
secara mendalam tentang struktur anatomi tumbuhan.
Dalam proses pelaksanaan kegiatan praktikum ini tidak
dapat berjalan dengan kondusif tanpa ada kerja sama
dari mahasiswa yang melaksanakan praktikum.
C. Praktikum I (Anatomi Akar Jagung Dan Bayam)
Akar merupakan bagian bawah dari sumbu
tanaman dan biasanya berkembang di bawah permukaan
tanah, meskipun ada pula akar yang tumbuh di luar
tanah. Akar pertama pada tumbuhan berbiji berkembang
dari meristem apeks di ujung akar embrio dalam biji
yang berkecambah. Akar embrio juga dinamakan
radikula. Pada Gymnospermae dan dikotil, akar tersebut
berkembang dan membesar menjadi akar primer dengan
cabang yang berukuran lebih kecil. Sistem akar seperti
itu disebut akar tunggang. Pada monokotil, akar primer
tidak lama bertahan dalam kehidupan tanaman dan
segera mengering. Dari dekat pangkalnya atau di
dekatnya akan muncul akar baru yang disebut akar
tambahan atau akar adventif. Keseluruhan akar adventif
seperti itu dinamakan susunan akar serabut
(Muhammadiah, dkk 2004)
Meristem apikal akar sangat mirip dengan
meristem apical pucuk, memiliki 3 daerah meristem,
protoderm
(berkembang
menjadi
epidermis),
prokambium (berkembang menjadi stele) dan meristem
dasar (yang membentuk korteks); juga, meristem apikal
akar membentuk sel-sel di depan posisinya yang
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membuat tudung akar dan bertugas untuk melindungi
meristem apikal akar pada saat akar menembus tanah.
Sistem perakaran tidak memiliki kutikula (Nurlailah,
2012). Adapun bagian tumbuhan yang diteli adalah
sebagai berikut:
1. Epidermis
Epidermis akar merupakan selapis sel
berdinding tipis, berkutikula, dan tersusun rapat pada
akar. sebagian besar sel epidermis membentuk
rambut akar dengan pemanjangan ke arah lateral dari
dinding luarnya. Rambut-rambut akar berfungsi untuk
memperluas permukaan sel sehingga penyerapan
lebih efisien
2. Korteks
Korteks akar merupakan susunan sel-sel
parenkim berdinding tipis dan tersusun longgar.
Penampang melintang akar memperlihatkan bahwa
korteks tampak sebagai lingkaran. Pada penampang
membujur korteks tampak sebagai bentukan yang
memanjang. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan
bahwa korteks secara keseluruhan menyerupai
silinder. Di dalam korteks terdapat ruang antar sel
yang memanjang di sepanjang akar. Satu atau
beberapa lapis sel korteks memiliki suberin (materi
gabus yang melapisi dinding sel tumbuhan) yang
berada di bawah epidermis, disebut eksodermis tau
kulit pertama. Lapisan sel-sel korteks yang paling
dalam tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel
dan terdiri dari sel-sel berbentuk kotak yang disebut
endodermis. Sel-sel endodermis mengalami penebalan
dinding sel radial dan vertikalnya dengan
penambahan materi suberin (gabus) sehingga

189

membentuk suatu pita atau pita Caspary (Nurlailah,
2012).
3. Stele
Stele atau silinder pusat akar merupakan bagian
terdalam dari akar, yang terletak di sebelah dalam
lapisan endodermis. Jaringan yang terdapat di dalam
stele adalah jaringan perisikel atau perikambium
(jaringan terluar stele), bekas vaskuler atau pembuluh
angkut, yang terdiri dari xylem dan floem. Pada akar
tumbuhan dikotil, xilem primer terletak di pusat akar
dan berbentuk bintang, sedangkan floem primer
terletak di sebelah luar xylem primer. Pada akar
tumbuhan monokotil xylem primer terletak berselangseling dengan floem primer. Pada akar tumbuhan
dikotil, di antara xilem dan floem terdapat kambium
(tipe kolateral terbuka), sedangkan pada akar
tumbuhan monokotil di antara xilem dan floem tidak
dijumpai cambium (tipe kolateral tertutup)
4. Empulur
Empulur merupakan jaringan parenkim yang
terdapat di antara berkas vaskuler pada daerah stele.
Untuk lebih memahami tentang anatomi penampang
melintang akar.
a. Tujuan Praktikum
Mengamati struktur dan anatomi akar Jagung (Zea
mays), mengamati struktur dan anatomi akar
Bayam (Amaranthus sp), membedakan struktur dan
anatomi akar Jagung (Zea mays) dan membedakan
struktur dan anatomi akar Bayam (Amaranthus sp)
b. Alat dan Bahan
Adapun jenis alat dan bahan yang digunakan dalam
pratikum antara lain: Mikroskop cahaya, silet goal
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atau cutter, pinset, cover glass/kaca penutup, object
glass/kaca objek, cawan Petridis, pipet tetes,
tisu/Kertas saring, akar jagung (Zea maiys), akar
bayam (Amaranthus sp), aquades dan netilen
blu/pewarna
c. Prosedur Kerja
1) Menyiapkan alat dan bahan yang telah
dibersihkan sesuai kebutuhan praktikum.
2) Iris preparat segar (akar muda tumbuhan)
secara melintang dengan menggunakan silet
goal/cutter setipis mungkin dengan jumlah
secukupnya.
3) letakkan hasil irisan ke dalam aquades di cawan
petri, hasil irisan tersebut dipilih yang terbaik
lalu di pindahkan ke atas kaca objek
4) kaca objek yang telah bersih, di tetesi 1 tetes
aquades ditengah-tengah kaca objek,
5) Angkat salah satu irisan dan taruh di atas kaca
objek yang telah ditetesi dengan aquades lalu
tutup dengan cover glass dan amati di bawah
mikroskop untuk melakukan proses seleksi
kelayakan irisan. Jika irisan tersebut tidak
relevan dengan yang diharapkan maka
mengganti irisan tersebut dengan irisan yang
lain.
6) Hindari terbentuknya gelembung, dengan
menggunakan tisu/kertas saring jika terjadi
kelebihan air
7) Mengamati preparat yang telah siap diamati
pada mikroskop dengan pembesaran 10x lensa
objektif, setelah itu menggunakan pembesaran
40x lensa objektif.
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8) Menggambar hasil pengamatan dan menentukan
keterangan pada masing-masing bagiannya
d. Pertanyaan
1) Jelaskan perbedaan antara akar tanaman jagung
(Zea mays) dan akar tanaman bayam
(Amaranthus sp)
2) Jelaskan fungsi bagian-bagian akar yang telah
kamu amati
e. Hasil Pengamatan
1) Setelah dilakukan pengamatan pada akar jagung
(Zea mays) dan bayam (Amaranthus sp) yang
diiris secara melintang, dapat dilihat pada
gambar berikut ini:

Hasil Dokumentasi 2019 (Gambar Akar Dikotil)
D. Praktikum II (Anatomi Batang Jagung Dan Bayam)
Batang berfungsi terutamanya untuk mendukung
daun sehingga daun selalu terekspos ke sinar matahari.
Bunga dan buah juga tumbuh pada batang dan cabangcabangnya. Batang bertugas membawa air dan larutan
mineral ke atas dan mengantarkan hasil fotosintesis pada
daun ke arah bawah. Banyak batang termodifikasi
sebagai tempat penyimpanan makanan, ada juga yang
berfungsi sebagai organ berfotosintesis, lainnya
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merupakan alat perbanyakan vegetative atau reproduksi
aseksual (Utomo, 2011)
Jaringan pada batang dapat dibedakan menjadi
jaringan dermal, jaringan dasar, dan jaringan pembuluh.
Perbedaan struktur primer batang pada spesies yang
berlainan didasari oleh perbedaan jumlah jaringan dasar
dan jaringan pembuluh. Pada Coniferae dan dikotil,
jaringan pembuluh pada ruas batang umumnya tampak
seperti silinder berongga yang dibatasi di sebelah luar
oleh korteks dan di sebelah dalam oleh empulur. Sistem
jaringan pembuluh pada batang primer berupa sejumlah
berkas yang jelas terpisah satu dari yang lain dan
dinamakan ikatan pembuluh. Ikatan pembuluh juga
dinamakan fasikel dan terletak dalam lingkaran.
Parenkim di antara dua ikatan pembuluh yang
berdampingan disebut parenkim interfasikel atau jari-jari
empulur (Hidayat, 2013).
Pada Gymnospermae dan dikotil, letak ikatan
pembuluh berada dalam lingkaran, sedangkan pada
monokotil letaknya tersebar atau dalam dua lingkaran
(Woelaningsih, 2011). Untuk lebih memahami tentang
anatomi penampang melintang batang, dapat dilihat pada
gambar di bawah ini:
a. Tujuan Praktikum
Mengamati
anatomi
batang
monokotil,
mengamati anatomi batang dikotil, membedakan
anatomi batang antara dikotil dan monokotil,
memahami struktur dan fungsi batang.
b. Alat dan Bahan yang digunakan antara lain:
Mikroskop cahaya, silet goal atau cutter, pinset,
cover glass/kaca penutup, object glass/kaca objek,
cawan Petridis, pipet tetes, tisu/kertas saring, batang
jagung dan bayam, aquades dan safranin.
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c. Prosedur Kerja
1. Menyiapkan alat dan bahan yang telah dibersihkan
sesuai kebutuhan praktikum
2. Iris preparat segar (batang muda tumbuhan) secara
melintang dengan menggunakan silet goal/cutter
setipis mungkin dengan jumlah secukupnya
3. Letakkan hasil irisan ke dalam aquades di cawan
petri, hasil irisan tersebut dipilih yang terbaik lalu
di pindahkan ke atas kaca objek
4. Kaca objek yang telah bersih, di tetesi (1 tetes)
aquades ditengah-tengah kaca objek,
5. Angkat salah satu irisan dan taruh di atas kaca
objek yang telah ditetesi dengan aquades lalu tutup
dengan cover glass dan amati di bawah mikroskop
untuk melakukan proses seleksi kelayakan irisan.
Jika irisan tersebut tidak relevan dengan yang
diharapkan maka saudara mengganti irisan
tersebut dengan irisan yang lain.
6. Hindari terbentuknya gelembung, bersihkan
dengan menggunakan tisu
7. Mengamati preparat yang telah siap diamati pada
mikroskop dengan pembesaran 10x lensa objektif,
setelah itu menggunakan pembesaran 40x lensa
objektif.
8. Menggambar hasil pengamatan dan menentukan
keterangan pada masing-masing bagiannya.
d. Hasil Pengamatan
Setelah dilakukan pengamatan pada batang
jagung (Zea mays) dan bayam (Amaranthus sp) yang
diiris secara melintang, dapat dilihat pada gambar
berikut ini:
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Dokumen Hasil Praktikum (Gambar Batang Dikotil)

Laporan Praktikum Batang Dikotil.htm, 2014
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