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PROSES PERTUMBUHAN PADA TUMBUHAN DIMULAI 
DENGAN TIGA KEGIATAN YANG MERUPAKAN 

PERTUMBUHAN PRIMER 

• Pembelahan sel, terjadi pada daerah titik tumbuh akar 
dan batang serta pada jaringan kambium. 

• Pemanjangan sel, terjadi pada meristem primer yang 
mengalami pembelahan secara apikal sehingga 
mengakibatkan batang dan akar bertambah panjang. 

• Differensiasi sel, meristem di ujung batang 
membentuk daun muda menyelubungi bagian ujung 
membentuk tunas kuncup. 

 



PADA TUMBUHAN TERTENTU SELAIN MENGALAMI 
PERTUMBUHAN PRIMER JUGA MENGALAMI 
PERTUMBUHAN SEKUNDER. PERTUMBUHAN INI 
DISEBABKAN OLEH AKTIFITAS JARINGAN KAMBIUM 
YANG MELIPUTI: 

• kambium gabus (felogen), ke luar membentuk 
felem dan ke dalam membentuk feloderm. 

• kambium fasis, membentuk xylem dan floem 
sekunder. 

• kambium interfasis, membentuk jari-jari 
empulur. 

 



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN 
DAPAT DI KELOMPOKKAN MENJADI DUA, YAITU 

• Faktor dalam:  

– genetik dan  

– hormonal. 

• faktor luar:  

– nutrisi,  

– cahaya yang bersifat menghambat pertumbuhan,  

– suhu dan kelembaban,  

– pH dan  

– gravitasi mempengaruhi arah tumbuh. 

 



Untuk merangsang pertumbuhan, perkembangan, dan 
partenokarpidalam pertanian sering dipakai zat tumbuh 
(hormon). Hormon pertumbuhan pd tanaman meliputi 

• auksin, merangsang perpanjangan sel terutama pada titik tumbuh dan 
juga merangsang partenokarpi, yaitu timbulnya buah tanpa didahului, 
mempercepat diferensiasi. 

• giberelin, meningkatkan pemanjangan sel. 

• sitokinin, merangsang pembelahan sel. 

• rhizokalin, merangsang pembentukkan akar. 

• kaulokalin, merangsang pembentukkan batang. 

• filokalin, merangsang pembentukkan daun. 

• anthokalin, merangsang pembentukkan bunga. 

• traumalin, mempercepat penyembuhan luka. 

• gas etilen, merangsang pematangan buah. 

• asam absisat, menghambat pertumbuhan, membantu menggugurkan 
daun pada musim gugur. 

 



• Rumput dan legume tropis perennial 
mempunyai potensi pertumbuhan dan 
produksi hasil sepanjang tahun. 
Perkembangan mereka dipengaruhi oleh 
suplai energi (cahaya), konsentrasi CO2, 
ketersediaan nutrien dan air, dan suhu 
lingkungan.  

• Cahaya merupakan faktor primer yang 
mempengaruhi potensi pertumbuhan melalui 
kaitannya dengan fotosintesis.  

 



• Namun input energi matahari dapat dibatasi 
oleh suhu yang rendah, stress air, kurangnya 
nutrien tanah dan manajemen tanaman 
yang tidak tepat.  

• Kondisi-kondisi iklim tidak dapat dirubah. 
Keterbatasan air dan nutrient tanah dapat 
diatasi dengan irigasi dan aplikasi 
pemupukan meskipun hal tersebut tidak 
ekonomis untuk dilakukan. 



POLA PERTUMBUHAN 

• Di daerah tropis, rumput dan legum 
berkembang annual atau perennial.  

• Pola pertumbuhan perennial adalah siklis, dan 
biasanya mati karena kedewasaan dan 
kekurangan suplai air di musim kemarau.  

• Tidak ada rumput atau legume biennial sejati 
di daerah tropis.  

 



• Legum tropis perennial lebih tahan kekeringan 
daripada rumput.  

• Banyak legum tersebut yang tahan disepanjang 
musim kemarau, tergantung pada jumlah air 
tanah.  

• Pertumbuhan melambat atau berhenti jika periode 
kemarau melebihi 6 bulan. 

 



• Pola pertumbuhan rumput dan legum 
berbeda sehingga perlu manajemen khusus 
bila rumput dan legum ditumbuhkan bersama 
dalam pola budidaya campuran.  

• Perlakuan grazing dan pemotongan pada 
suatu fase siklus pertumbuhan dapat 
mempengaruhi secara langsung atau tidak 
langsung terhadap siklus berikutnya. 

 



TAHAPAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN 

• Nilai pakan suatu tanaman sangat dipengaruhi oleh 
tahap pertumbuhan saat tanaman tersebut 
dipanen.  

• Istilah-istilah untuk legum dan rumput agak 
berbeda, namun tahapan pertumbuhan keduanya 
dapat dibagi ke dalam tiga pembagian utama:  

– vegetatif,  

– pembungaan, dan  

– pembentukan biji. 

 



Berikut ini merupakan tahapan 
umum pertumbuhan 

1. Seedling – waktu yang diperlukan dari 
perkecambahan sampai pembentukan tiller 
atau cabang aksiler 

2. Penguatan (establishmental) –  

3. Vegetatif  

4. Pemanjangan batang bunga –  

5. Reproduktif – produksi bunga dan biji 
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FOTOSINTESIS 



FOTOSINTESIS 



 



STRUKTUR SEL 
DAUN 



C3 
vs 
C4 



 



Reaksi terang Reaksi gelap 

lokasi: Grana dari kloroplas. Terjadi: stroma dari kloroplas. 

Ini adalah proses tergantung 

cahaya Melibatkan dua 

fotosistem: PS I dan PS II 

Proses ini tidak memerlukan 

cahaya. Tidak ada fotosistem 

diperlukan. 

Fotolisis air terjadi dan oksigen 

dibebaskan. 

Fotolisis air tidak terjadi. Karbon 

dioksida diserap. 

ATP dan NADPH yang 

dihasilkan dan digunakan untuk 

mendorong reaksi gelap. 

Glukosa diproduksi. Mengurangi 

NADP teroksidasi. 

Perbedaan Reaksi terang dan Reaksi Gelap 





• Fotosintesis adalah proses yang 

kompleks dari sintesis bahan 

makanan organik. Ini adalah proses 

oksidasi - reduksi. Di sini air 

dioksidasi dan karbon dioksida 

direduksi menjadi karbohidrat.  

• Fotosintesis berlangsung dalam dua 

langkah: i) reaksi terang ii) reaksi 

gelap. Reaksi terang adalah tahap 

pertama dalam fotosintesis di mana 

air yang dipecah di dalam molekul 

klorofil menjadi ion H+ dan ion OH 

dengan adanya cahaya yang 

mengakibatkan pembentukan 

kekuatan bersifat asimilatif seperti 

NADPH2 dan ATP. Hal ini terjadi 

pada grana dari kloroplas. 

• Reaksi gelap adalah langkah kedua 

dalam mekanisme fotosintesis. Proses 

kimia fotosintesis yang terjadi secara 

independen dari cahaya disebut reaksi 

gelap. Ini terjadi pada stroma 

kloroplas. Reaksi Gelap fotosintesis 

adalah murni enzimatik dan lebih 

lambat dari reaksi terang. Dalam reaksi 

gelap, dua jenis reaksi siklik terjadi. 

Mereka adalah Calvin siklus atau 

Siklus C3 dan Siklus Hatch Slack atau 

siklus C4. 

• Dalam reaksi gelap, gula disintesis dari 

CO2. Energi karbon dioksida yang 

buruk difiksasi menjadi karbohidrat 

yang kaya energi dengan menggunakan 

senyawa ATP yang kaya energi  dan 

kekuatan NADPH2 asimilatif reaksi 

cahaya. Proses ini disebut fiksasi 

karbon. Blackman adalah orang yang 

pertama menunjukkan adanya reaksi 

gelap. Sejak saat itu dikenal sebagai 

reaksi Blackman. 

 

FOTOSINTESIS 



Struktur sel daun 







C3              vs               C4 

• Produk awal reduksi CO2 
(fiksasi CO2) adalah asam 
3-fosfogliserat atau PGA 

• Terdiri atas sekumpulan 
reaksi kimia yang 
berlangsung di dalam 
stroma kloroplas yang 
tidak membutuhkan 
energi dari cahaya 
matahari secara langsung 

• Produkawalreduksi CO2 
(fiksasi C02) adalah asam 
oksaloasetat, malat, dan 
aspartat  (hasilnya berupa 
asam berkarbon C4).  

• Reaksinya berlangsung di 
mesofil daun, yang 
terlebih dahulu bereksi 
dengan H20 membentuk 
HC03 dengan bantuan 
enzim karbonik an 
hidrase 



C3              vs               C4 

• Sumber energi yang 
diperlukan berasal dari fase 
terang fotosistesis 

• Memerlukan energi 
sebanyak 3 ATP 

• PGA yang dihasilkan dapat 
digunakan sebagai bahan 
membangun komponen 
struktural sel, untuk 
pemeliharaan sel dan 
disimpan dalam bentuk pat i 

• Memiliki sel seludang di 
samping mesofil 

• Tiap molekul C02 yang 
difiksasi memerlukan 2 ATP. 

• Tana C4 juga mengalami 
siklus calvin seperti pada 
tanaman C3 dengan 
bantuan enzim rubisko 

 



C3 C4 

Lebih adaptif pada kondisi 

kandungan CO2 atmosfer tinggi 

adaptif di daerah panas dan 

kering 

Enzim yang menyatukan CO2 

dengan RuBP, juga dapat 

mengikat O2 pada saat yang 

bersamaan untuk proses 

fotorespirasi 

CO2 diikat oleh PEP yang 

tidak dapat mengikat O2 

sehingga tidak terjadi kompetisi 

antara CO2 dan O2 

Karbon dioxida masuk ke siklus 

calvin secara langsung. 

Tidak mengikat karbon dioksida 

secara langsung 

Disebut tumbuhan C3 karena 

senyawa awal yang terbentuk 

berkarbon 3 (fosfogliserat) 

Sel seludang pembuluh 

berkembang dengan baik dan 

banyak mengandung kloroplas 

Sebagian besar tumbuhan tinggi 

masuk ke dalam kelompok 

tumbuhan C3 

Fotosintesis terjadi di dalam sel 

mesofil dan sel seludang 

pembuluh 

Apabila stomata menutup akibat 

stress terjadi peningkatan 

fotorespirasipengikatan O2 oleh 

enzim Rubisco 

Pengikatan CO2di udara melalui 

lintasan C4 di sel mesofil dan 

reduksi karbon melalui siklus 

Calvin (siklus C3) di dalam sel 

seludang pembuluh 















Beberapa tanaman CAM dapat beralih ke jalur C3 bila 
keadaan lingkungan lebih baik. 

• Beberapa spesies tumbuhan mempunyai sifat yang berbeda dengan kebanyakan tumbuhan 

lainnya, yakni tumbuhan ini membuka stomatanya pada malam hari dan menutupnya pada 

siang hari.  

• Kelompok tumbuhan ini umumnya adalah tumbuhan jenis sukulen yang tumbuh di daerah 

kering.  

• Dengan menutup stomata pada siang hari membantu tumbuhan ini menghemat air, dapat 

mengurangi laju transpirasinya, sehingga lebih mampu beradaptasi pada daerah kering 

tersebut. 

• Selama malam hari, ketika stomata tumbuhan itu terbuka, tumbuhan ini mengambil CO2 dan 

memasukkannya kedalam berbagai asam organik.  

• Cara fiksasi karbon ini disebut metabolisme asam krasulase, atau crassulacean acid 

metabolism (CAM).  

• Dinamakan demikian karena metabolisme ini pertama kali diteliti pada tumbuhan dari famili 

crassulaceae.  

• Jalur CAM serupa dengan jalur C4 dalam hal karbon dioksida terlebih dahulu dimasukkan 

kedalam senyawa organik intermediet sebelum karbondioksida ini memasuki siklus Calvin.  

• Perbedaannya ialah bahwa pada tumbuhan C4, kedua langkah ini terjadi pada ruang yang 

terpisah. Langkah ini terpisahkan pada dua jenis sel.  

• Pada tumbuhan CAM, kedua langkah dipisahkan untuk sementara.  

• Fiksasi karbon terjadi pada malam hari, dan siklus calvin berlangsung selama siang hari. 

• Jadi tanaman  CAM adalah tanaman yang dapat berubah seperti tanaman C3 pada saat pagi 

hari (suhu rendah) dan dapat berubah seperti tanaman C4 pada siang hari dan malam hari 

 

 



Tumbuhan C3, C4 dan CAM. 
• Tumbuhan C3 adalah golongan Dikotil dimana daunnya dilengkapi 

Parenkim palisade dengan posisi daun yang selalu menghadap keatas 

ke arah matahari 

• Tumbuhan C4 adalah golongan tumbuhan Monokotil yang daunnya 

tidak dilengkapi jaringan parenkim palisade sehingga fotosintesisnya 

ada di jaringan Spons yang letaknya dekat dengan permukaan bawah 

epidermis daun 

• Tumbuhan CAM adalah golongan tumbuhan sukulen yang bagian 

mesofi atau daging daunnya tebal seperti nanans , kaktus dan 

lainnya     

• Tumbuhan Tumbuhan C4 dan CAM lebih adaptif di daerah panas dan 

kering dibandingkan dengan tumbuhan C3.  

• Tumbuhan C3 lebih adaptif pada kondisi kandungan CO2 atmosfer 

tinggi. yang pada pembelajaran Fotosintesis klasik selalu yang dibahas 

adalah Daurnya   

• Sebagian besar tanaman pertanian, seperti kentang, kedelai, kacang-

kacangan, dan kapas merupakan tanaman dari kelompok C3. 



Tumbuhan C3, C4 dan CAM. 
• Tumbuhan C4 jenis tumbuhan yang hidup di daerah panas 

seperti jagung, tebu, rumput-rumputan yang saya sebut 

kelompok monokotil ekstrem tadi .  

• Tumbuhan memiliki kebiasaan saat siang hari mereka tidak 

membuka stomatanya secara penuh untuk mengurangi 

kehilangan air melalui evaporasi/transpirasi. 

• Tidak membukanya stomata itu membuat CO2 tidak bisa masuk 

dan tentu air tidak bisa keluar sehingga bertahan ditubuh agar 

tidak dehidrasi , kasus ini terjadi pada tanaman CAM yang ada 

di gurun ataupun tanaman lain yang sangat terik   

• Tipe crassulacean acid metabolism ( CAM) merupakan tipe 

tanaman yang mengambil CO2 pada malam hari, karena 

stomata tertutup ketika siang hari dan mengunakannya untuk 

fotosistensis pada siang harinya.  

• Tumbuhan CAM yang dapat mudah ditemukan adalah nanas, 

kaktus, dan bunga lili. 



• Tanaman CAM adalah tumbuhan sukulen yang pada umumnya tidak memiliki lapisan 

sel palisade yang teratur.  

• Tanaman ini terlihat mesofill atau daging daun atau jaringan yang terletak diatara 

epidermis atas dan bawah yang tebal   

• Sel daun dan ranting merupakan sel mesofil bunga karang.  

• Terdapat sel bundle sheath tetapi sel tersebut tidak banyak berbeda dengan sel 

mesofil.  

• Pada CAM, pembentukan asam malat pada malam hari 

• Selain membentuk Asam malat juga terjadi penguraian gula, pati, atau polimer 

glukosa yang mirip dengan pati. 

• Tanaman CAM (Crassulation Acid Metabolism Plants) pada dasarnya adalah 

tanaman yang berdaun atau berbatang tebal yang bertranspirasi rendah karena lebih 

cocok dengan Xerofitynya .  

• Dalam kondisi kering, stomata pada malam hari akan terbuka untuk mengabsorbsi 

CO2 dan menutup pada siang hari untuk mengurangi transpirasi yang merupakan 

ciri khas adaptasi tanaman Xerophyt  

• Fiksasi CO2 tanaman CAM sama seperti tanaman C4, hanya terjadi pada malam 

hari dan energi yang dibutuhkan diperoleh dari glikolisis.  

• Namun dalam kondisi cukup kondusif  di  lingkungan , banyak spesies CAM 

merubah fungsi stomata dan karboksilasi seperti tanaman C3.  

• Tanaman CAM juga mempunyai metode fisiologis untuk mereduksi kehilangan air 

dan menghindari kekeringan. 

 



 



Dhandhang gula 

• Ilir ilir tadure sumilir 
• Kanca tani tani kang 

pada makaryo 
• Sinawang lejar ing 

galih 
• Parine lemu lemu 
• Katon subur 

nyenengke ati 
• Kalis ing sambikala 
• Iku panuwunku 
• Wit sihing Gusti 

kawula 
• Kanca tani yekti saka 

guru nagri 
• Uga kudanging bangsa 

 
 

Mijil    Dolanan 

• Ilir ilir 

• Tandure sumilir 

• Ijo royo royo 

• Ingsun sengguh 
anyaran penganten 

• Bocah angon 
penekno balimbing 

• Ginawe masuhi 

• Dodot ira iku 

• Ilir ilir – lir ilir 
• Tandure wus sumilir 
• Tak Ijo royo royo 
• Tak sengguh 

penganten anyar  
• Bocah angon2 

penekno blimbing 
kuwi 

• Lunyu-lunyu 
penekno kanggo 
mbasuh dodot ira.  

• Dodot ira-dodot ira 
kumitir bedah ing 
pinggir.  

• Kanggo sebo 
mengko sore,  

• mumpung padhang 
rembulane  

• mumpung jembar 
kalangane 



Gelap  



 Hatch-Slack             Calvin Benson 



Botani tanaman legum 

• Bagian dalam tanah (subteranean) 

– Akar 

• Akar utama/primer : dalam, percabangan, membentuk 
akar sekunder 

• Akar sekunder percabangan akar primer, terinfeksi oleh 
spesies bakteri, terbentuk nodul, terdapat bakteri 
rhizobium 

• Bakteri : mengikat N udara bebas menjadi senyawa 
yang dapat digunakan tanaman (legume) 

• Tipe rhizobium antara tanaman legum satu dengan 
yang lainnya berbeda: 



Akar primer 

Akar sekunder 

Bulu akar 



Akar tanaman legum 

terinfeksi bakteri rhizobium 

(membentuk nodul) 



INFEKSI BAKTERI RHIZOBIUM PADA AKAR TANAMAN LEGUM 





An illustration of the relationship between grass growth and the 
ability of clover to supplement the N nutrition of the pasture.  
The arrows indicate periods of the year when the N demand of 
the grass exceeds the clover's ability to supply (Eckard 1996a). 
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Nitrat Di dalam Tanaman 

• Nitrat masuk ke dalam sel akar melalui aliran 
masa 

• Hanya mobil di dalam xylem 

• Bisa direduksi di dalam akar 

• Tersimpan di Vokuola sel 

• Berfungsi menjaga turgor sel 



Proses Denitrifikasi 

• Nitrifikasi   

 NH4
+    NH2OH    NOH    NO    NO2

-  
  NO3

- 

• Denitrifikasi  

 NO3
-    NO2

-    NO    N2O    N2 

 



Pemicu Proses Denitrifikasi 

• Kondisi anaerob (tergenang) 

• Tekstur lempungan 

• Lengas tinggi 

• Pupuk N dalam bentuk nitrat 

• Aplikasi N berlebihan 



Faktor-faktor Penyebab Tingginya Kandungan 
Nitrat Di dalam Tanah  

• Aplikasi Pupuk N Berlebihan (Anorganik/Organik) 
     (cara kira-kira, rekomendasi) 
• Waktu Aplikasi yang Tidak Tepat 
     (tanpa melihat kurve serapan N tanaman) 
• Adanya Gangguan Penyerapan N oleh Tanaman 
     (kekeringan, terserang hama dan penyakit) 
• Penanaman Tanaman dengan Residu N tinggi 
     (sayuran: bayam, selada dll.) 
• Penanaman Tanaman yang menyerap sedikit N 
     (fieldlettuce, tanaman buah-buahan berkayu) 
• Penanaman Tanaman yang Sisa Panennya Mudah 

Termineralisasi  
     (beet gula, blumenkohl, belgian sprout dll.) 
• Penanaman Tanaman yang Sistem Perakarannya Keci 

(headlettuce, kapri, edamame) 



Cara menekan Denitrifikasi 

• Aplikasi pupuk N terbagi 

• Mencampur pupuk bersama air irrigasi 

• Foliar application 

• Slow-release fertilizer 

• Urease Inhibitor 
(Phenylphosphorodiamidate/PPD) 


