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Abstrak

Tanaman lidah mertua (Sansevieria trifasciata) adalah tanaman hias yang memiliki ketahanan

akan cekaman kekeringan, hal ini dapat diketahui dari aktivitas membuka menutupnya stomata.

Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara suhu dengan aktivitas stomata

pada permukaan bagian dalam dan luar daun Sansevieria trifasciata. Pengamatan dilakukan

dengan metode deskriptif dengan pengambilan sampel stomata Sansevieria trifasciata

menggunakan cetakan dari cat kuku, pengambilan sampel ini dilakukan tiap satu jam mulai

pukul 08:00 WIB sampai 15:00 WIB. Parameter yang diamati yaitu aktivitas membuka dan

menutupnya stomata dan faktor lingkungan (suhu). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa

pada suhu 33
0
C, bukaan stomata paling besar dibandingkan dengan pengamatan stomata yang

dilakukan pada suhu lain dan pada suhu 30
0
C stomata menutup.

Kata kunci—Sansevieria trifasciata, stomata, suhu

PENDAHULUAN

Tanaman lidah mertua (Sansevieria trifasciata) adalah tanaman hias yang memiliki warna

dan bentuk daun yang berbeda dengan tanaman pada umumnya yang hanya memiliki satu

warna, serta mudah tumbuh tanpa membutuhkan perawatan khusus. Sansevieria juga memiliki

nilai ekonomi yang cukup tinggi, karena bentuk, warna, ukuran, dan corak daunnya [2]. Selain

hal tersebut Sansevieria trifasciata adalah tanaman yang memiliki ketahanan akan cekaman

kekeringan, hal ini dapat diketahui dari aktivitas membuka menutupnya stomata.

Stomata  adalah  celah  diantara epidermis  yang  diapit  oleh  2  sel  epidermis  khusus

yang disebut  sel penutup. Di dekat  sel penutup  terdapat  sel-sel  yang mengelilinginya disebut

sel  tetangga [4]. Stomata pada Sansevieria trifasciata banyak ditemukan di epitel luar tubuh

tanaman, terutama pada daun.

Sel penutup terdiri dari sepasang sel yang simetris. Keunikan dari sel penutup adalah serat

halus selulosa pada dinding selnya yang tersusun melingkar. Pola susunan ini dikenal sebagai

miselasi radial. Karena serat selulosa ini relatif tidak elastis, maka jika sel penutup menyerap air

akan mengakibatkan tidak membesar diameternya melainkan memanjang yang menyebabkan

sel penutup melengkung ke arah luar dan terbukalah porus atau celah stomata. Sel penutup

mengontrol diameter stomata dengan cara mengubah bentuk yang akan melebarkan dan

menyempitkan celah di antara kedua sel tersebut [3].

Pembukaan stomata ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun

faktor eksternal. Faktor internal seperti Ca
2+

intraseluler dan faktor eksternal/lingkungan antara

lain intensitas cahaya matahari, temperatur, dan air. Faktor – faktor  lingkungan  tersebut

mengalami  perubahan  harian  (diurnal) seiring  dengan  bergantinya  waktu  pagi, siang  dan

sore  hari.   Pada  pagi  hari stomata  akan mulai  membuka  lebar karena  intensitas  cahaya

dan  temperatur yang  tidak  terlalu  tinggi serta kelembaban yang cukup  menyebabkan  turgor
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sel penjaga  meningkat.  Namun  pada  saat siang  hari, stomata menutup karena tingginya

intensitas cahaya dan temperatur  serta  penguapan  air  yang berlebihan [1].

Pembukaan stomata pada beberapa kondisi lingkungan menunjukkan adanya perbedaan

[1]. Oleh karena itu dilakukan pengamatan tentang aktivitas stomata daun Sansevieria

trifasciata pada berbagai waktu yang telah ditentukan, yakni mulai pukul 08:00 sampai pukul

15:00 WIB.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada hari Kamis-Sabtu, 15-17 Januari 2015 di Laboratorium

Botani Universitas Nusantara PGRI Kediri. Bahan yang digunakan adalah daun tanaman

Sansevieria trifasciata dan cat kuku. Sedangkan alat yang dibutuhkan yaitu selotip, gunting,

termometer, mikroskop cahaya, dan kaca benda. Metode yang digunakan adalah metode

deskriptif terhadap Sansevieria trifasciata yang dikoleksi dari Mojoroto, Kota Kediri, kemudian

data ditabulasi untuk dideskripsikan.

Cara pembuatan preparat stomata adalah dengan metode cetakan atau replika. Berikut

adalah tahap pembuatan preparat stomata:

1. Permukaan dalam daun dan luar daun dilap mengunakan tisu, kemudian diolesi dengan cat

kuku, dibiarkan kering ± 5 menit.

2. Setelah kering, selotip bening dilekatkan di atas cat kuku yang mengering tersebut

3. Selotip ditarik sehingga cat kuku yang sudah menempel di selotip ikut tertarik pula

4. Pemberian label

Pengambilan preparat dilakukan tiap satu jam mulai pukul 08:00 sampai pukul 15:00 WIB.

Parameter yang diamati yaitu aktivitas membuka dan menutupnya stomata sedangkan faktor

lingkungan yaitu adalah suhu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data pengamatan aktivitas stomata pada permukaan dalam dan luar daun pada waktu

yang berbeda

No Waktu Suhu
Aktifitas Stomata

Permukaan Dalam Daun Permukaan Luar Daun

A. 08:00 30
0
C Menutup Menutup

B. 09:00 30
0
C Menutup Menutup

C. 10:00 31
0
C Menutup Menutup

D. 11:00 35
0
C Menutup Membuka

E. 12:00 31
0
C Membuka Menutup

F. 13:00 33
0
C Membuka Membuka

G. 14:00 32
0
C Membuka Membuka

H. 15:00 31
0
C Membuka Membuka

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan suhu lingkungan.

Perubahan suhu lingkungan ini dapat dilihat pada Gambar 1. Pada pukul 08:00 dan 09:00,

kondisi  lingkungan  mendung dan suhunya 30
0
C. Suhu yang rendah tersebut menunjukkan

kelembaban lingkungan yang tinggi, hal ini terbukti dari penelitian sebelumnya yang

menyatakan bahwa peningkatan  intensitas  cahaya diikuti  dengan peningkatan  suhu  udara dan

penurunan  kelembaban  udara. Kelembaban lingkungan yang tinggi ini akan merangsang

stomata untuk  terbuka. Akan tetapi  pada  tanaman Sanseviera sp. menunjukkan bahwa seluruh

stomatanya  masih tertutup.  Hal  ini dikarenakan tidak semua tumbuhan memiliki kepekaan
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terhadap kelembaban lingkungan. Selain itu tidak semua spesies memiliki stomata yang peka

terdadap kelembaban atmosfer [1,3].

Gambar 1. Perubahan suhu lingkungan

Sediaan stomata pada daun Sanseviera trifasciata yang diambil pada pukul 10:00

menunjukkan bahwa stomata masih menutup walaupun terjadi peningkatan suhu 1
0
C. hal ini di

karenakan suhu 31
0
C belum mampu merangsang stomata agar membuka. Namun pada beberapa

stomata terlihat tanda-tanda akan membuka.

Pada pukul 11:00 menunjukkan suhu yang paling tinggi yakni 35
0
C. Suhu yang tinggi akan

menyebabkan turgiditas sel menurun sehingga akhirnya stomata akan tertutup. Stomata yang

diamati pada suhu ini menunjukkan bahwa stomata yang berada di permukaan dalam daun

menutup sedangkan stomata yang berada di permukaan luar daun membuka. Hal ini disebabkan

karena permukaan dalam daun terpapar cahaya matahari secara langsung sehingga stomatanya

juga berinteraksi dengan cahaya lebih banyak daripada dengan stomata yang berada di bawah

permukaan daun. Stomata di permukaan luar daun lebih terlindungi, sehingga stomata tetap

terbuka walau hanya membuka sedikit.

Pada pukul 12:00, terjadi penurunan suhu menjadi 31
0
C. pengamatan stomata pada suhu ini

menunjukkan bahwa stomata yang berada di permukaan dalam daun membuka sedangkan yang

berada di permukaan luar daun menutup. Hal ini disebabkan karena pada saat penurunan suhu

dari 35
0
C ke 31

0
C, sebagian stomata yang mulanya menutup karena pengaruh suhu yang tinggi

lalu ketika terjadi penurunan suhu, stomata perlahan-lahan akan mulai membuka. Sedangkan

stomata yang ada di permukaan luar daun, karena kontaknya dengan cahaya matahari lebih

sedikit, maka penutupan stomatanya juga lebih cepat dibandingkan stomata yang berada di

perumukaan dalam daun.

Pada pukul 13:00, 14:00 dan 15:00 stomata yang berada di permukaan atas dan luar daun

membuka. Yang membedakannya hanyalah besarnya bukaan stomata tersebut, pada pukul

13:00, suhu mencapai 33
0
C dan menunjukkan bukaan stomata yang paling besar jika

dibandingkan dengan stomata yang di amati pada pukul  14:00 (32
0
C). Sedangkan pada pukul

15: 00 suhu mencapai 31
0
C, pada suhu ini stomata membuka walaupun hanya sedikit. Bukaan

stomata yang hanya sedikit ini menunjukkan bahwa stomata akan menutup dan stomata pada

suhu 31
0
C ini akan menutup.

Dari pengamatan ini dapat di jelaskan bahwa suhu berpengaruh terhadap aktivitas stomata,

ketika suhu rendah,maka stomata sansiviera akan menutup. Akan tetapi apabila suhu lingkungan

sangat tinggi akan menyebabkan stomata menutup, hal ini menunjukkan adanya proses
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transpirasi tanaman. Berikut adalah foto stomata yang berada di permukaan atas dan luar daun

pada waktu tertentu dengan Mtot 400X.

Gambar 2. Aktivias stomata pada permukaan dalam daun A) Pukul 08:00,  B) Pukul 09:00,

C) Pukul 10:00, D) Pukul 11:00, E) Pukul 12:00, F) Pukul 13:00,  G) Pukul 14:00,  H) Pukul

15:00.

Gambar 3. Aktivitas stomata pada permukaan luar daun A) Pukul 08:00,  B) Pukul 09:00,

C) Pukul 10:00, D) Pukul 11:00, E) Pukul 12:00, F) Pukul 13:00, G) Pukul 14:.00, H) Pukul

15:00.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa suhu berpengaruh

terhadap aktivitas stomata Sansevieria trifasciata. Hal ini dapat dilihat bahwa pada suhu 33
0
C,
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bukaan stomata paling besar dibandingkan dengan pengamatan stomata yang dilakukan pada

suhu lain dan pada suhu 30
0
C (suhu rendah) dan 35

0
C (suhu sangat tinggi)  menyebabkan

stomata menutup.
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