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Abstrak 

Daerah pantai dengan salinitas yang tinggi menjadi alternatife bagi masyarakat sebagai lahan 

pertanian, namun tingkat cekaman salinitas yang tinggi menyebabkan tanaman harus dapat beradaptasi 

dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  pengaruh cekaman salinitas terhadap 

struktur daun Capsicum fructessen dan untuk mengetahui perbandingan struktur daun Capsicum 

fructessen pada lahan dengan tingkat cekaman salinitas yang berbeda.Lokasi pengambilan sampel 

tanaman cabai yang tumbuh di daerah pantai Samas dan sebagai pembanding diambil tanaman yang 

tumbuh di daerah gunungkidul, daun dibuat preparat dengan menggunakan metode leaf clearing, 

selanjutnya preparat diamati dengan menggunakan optilab, dilihat tipe stomata, panjang dan lebar 

stomata, dihitung nilai indeks stomata, kerapatan stomata, kerapatan trikoma, panjang dan lebar sel 

epidermis, panjang dan lebar celah stomata. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif, 

selain itu juga dilakukan T test untuk membandingkan kondisi daun dari dua tanamana cabai yang 

tumbuh di dua tempat dengan tingkat cekaman salinitas yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa cekaman salinitas berpengaruh terhadap struktur daun Capsicum fructessen.  Struktur daun 

Capsicum fructessen yang ditanam pada lahan yang berbeda memiliki perbedaan pada panjang dan lebar 

stomata, nilai indeks stomata, kerapatan stomata, kerapatan trikoma, panjang dan lebar sel epidermis, 

panjang dan lebar celah stomata. 

Kata kunci:  struktur daun, cabai rawit, cekaman salinitas 

 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara yang terletak diantara dua samudera dan dua 

benua, wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri atas banyak 

pulau, sehingga Indonesia memiliki daerah pesisir yang sangat luas. Kondisi alam 

Indonesia sangat subur, sehingga banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai 

petani. Permasalahan yang sekarang muncul adalah lahan pertanian yang makin sempit, 

banyak yang kini beralih fungsi menjadi lahan perumahan, perkantoran, pertambangan 

dan sebagainya, sementara itu kebutuhan akan hasil pertanian semakin meningkat. 

 Peningkatan jumlah penduduk Indonesia akan menyebabkan peningkatan 

kebutuhan hasil pertanian, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan hasil pertanian tersebut. Peningkatan hasil pertanian dapat dilakukan 

dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Intenifikasi dilakukan dengan 
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melakukan usaha pemenuhan berbagai keperluan tanaman agar dapat tumbuh dengan 

baik seperti pengairan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit tanaman. 

Sedangkan ekstensifikasi dengan cara memperluas lahan pertanian. Mengingat lahan 

yang semakin sempit maka petani kemudian mencoba melakukan budidaya tanaman di 

lahan pantai. Pemanfaatan lahan pantai belum sepenuhnya optimal disebabkan karena 

lahan pantai mengandung garam yang dapat mempengaruhi morfologi, anatomi, dan 

fisiologi tanaman, dalam kondisi tersebut tanaman mengalami cekaman. 

Kondisi cekaman garam menyebabkan tanaman akan mengalami toksisitas 

garam akibat konsentrasi ion yang tinggi dan kekurangan air akibat tanah yang lebih 

hipertonis, sehingga tanaman akan mengalami cekaman kekeringan (Kartikaningtyas, 

2013). Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa tanaman yang 

mengalami cekaman garam akan menyebabkan tanaman mengalamai cekaman 

kekeringan. Untuk menghadapi cekaman kekeringan maka tanaman akan beradaptasi 

terhadap perubahan kondisi lingkungan tersebut. Seperti pernyataan Nguyen et al., 

(Lestari, 2006) bahwa salah satu mekanisme toleransi pada tanaman sebagai respon 

adanya cekaman kekeringan yaitu mengoptimalkan peranan stomata untuk mencegah 

hilangnya air melalui daun. 

Keberadaan stomata dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya faktor 

dalam dan faktor luar. Faktor dari dalam tumbuhan sendiri yang mempengaruhi 

kerapatan stomata dan indeks stomata umumnya terkait dengan faktor genetik antara 

lain jumlah stomata, sensitivitas pembentukan dan perkembangan stomata terhadap 

faktor lingkungan (Setyasih dkk., 2013). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

faktor luar seperti medan magnet, sinar- X, kekeringan, serta kadar garam dapat 

mempengaruhi struktur anatomi stomata. 

Penelitian terhadap perlakuan cekaman garam pada tanaman Acacia mangium 

Willd. memberikan respon anatomis diantaranya adalah penurunan nilai indeks stomata, 

panjang dan lebar stomata (Kartiningtyas, 2013). Adanya respon anatomis ini 

mengindikasikan adanya kemampuan adaptasi Acacia mangium Willd. terhadap 

cekaman garam. Lestari (2006) menyatakan bahwa padi Somaklon Gajahmungkur, 

Towuti, dan IR 64 yang dianggap tahan kekeringan pada umumnya mempunyai 

kerapatan stomata lebih rendah dibanding tanaman induknya.  
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Penelitian mengenai pengaruh berbagai cekaman terhadap anatomi daun berbagai 

tanaman sebagai data program pemuliaan tanaman telah banyak dilakukan, namun 

penelitian tentang perbandingan anatomi daun Capsicum feructesens pada lahan yang 

berbeda kadar garamnya terutama yang ditanam di daerah Samas dan Gunung Kidul 

belum dilakukan. Berdasarkan penelitian ketahanan salinitas pada tanaman Acasia dan 

padi tersebut maka perlu adanya penelitian untuk mengetahui perbandingan struktur 

daun cabai rawit yang hidup di daerah Samas dan Gunung Kidul dengan tingkat 

cekaman salinitas yang berbeda mengingat hal tersebut juga berkaitan dengan 

tahanannya. 

Tanaman cabai dapat ditanam di lahan pasir pantai yang memiliki karakteristik 

lahan sebagai berikut: tekstur tanahnya sebagian besar pasir, kandungan bahan organik 

rendah, rentan hembusan angin laut, rentan uap garam, rentan suhu terik di siang hari 

(Distan DIY, 2009). Tanaman cabai merupakan salah satu anggota family Solanaceae. 

Menurut Haryanti (2010) berdasarkan susunan sel epidermis yang ada di samping sel 

penutup tipe stomata pada Solanaceae adalah anisositik/cruciferous dimana setiap sel 

penutup dikelilingi oleh 3 sel tetangga yang ukurannya tidak sama. Tanaman cabai ini 

merupakan potensi merupakan tanaman lokal yang perlu selalu dikembangkan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  pengaruh cekaman salinitas 

terhadap struktur daun Capsicum fructessen dan ntuk mengetahui perbandingan struktur 

daun Capsicum fructessen pada lahan dengan tingkat cekaman salinitas yang berbeda. 

Metode 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplorasi untuk mengetahui perbandingan 

struktur daun tanaman Capsicum fructessen yang ditanam di lahan dengan salinitas 

berbeda. Penelitian dilakukan pada  Juli - November 2015. Pengambilan sampel 

tanaman yang terkena cekaman salinitas diperoleh dari daerah pantai Samas, sedangkan 

untuk tanaman pembanding diperoleh dari daerah Piyungan Gunung Kidul. Pengamatan 

anatomi tanaman dilakukan di laboratorium Biologi FMIPA Universitas Ahmad Dahlan 

Yogyakarta. 

Alat yang digunakan adalah kotainer, mikrometer okuler, mikrometer objektif, 

cutter, kamera, pipet tetes, salintest, kaca benda,  kaca penutup, botol flakon,kuas, opti 

lab, bunsen, penjepit, mikroskop binokuler, pinset, laptop. Bahan yang digunakan 
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adalah daun tanaman Capsicum fructessen., kloralhidrat, kutex, spiritus, alkohol, 

aquades, korek api, kertas label. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil daun nodus ke-5  dari 

tanaman cabai  rawit dari pantai Samas dan Piyungan. Daun Capsicum fructessen dibuat 

potongan-potongan segi empat dengan sisi-sisi ± 5 mm dan dimasukkan ke dalam botol 

flakon yang berisi larutan kloralhidrat (5 bagian kloralhidrat dan 2 bagian air) dan 

dipanaskan di atas bunsen. 

Penelitian di laboratorium meliputi preparasi daun menggunakan metode leaf 

clearing dan pengamatan preparat menggunakan optilab. Preparasi daun menggunakan 

metode leaf clearing. Preparat diperiksa dengan optilab, dilihat tipe stomata, panjang 

dan lebar stomata, dihitung nilai indeks stomata, kerapatan stomata, kerapatan trikoma, 

panjang dan lebar sel epidermis, panjang dan lebar celah stomata. 

Data yang diperoleh berupa perbandingan kerapatan stomata, indeks stomata, 

panjang dan lebar sel penjaga tanaman Capsicum fructessen. yang ditanam di lahan 

yang berbeda, analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. Untuk membandingkan 

dua data yang ada dilakukan T test . 

Hasil dan Pembahasan 

A. Salinitas Lahan 

 Dalam penelitian juga diukur salinitas lahan yang ada di pantai Samas dan 

daerah Piyungan agar diperoleh data salinitas pada lahan yang berbeda. Salinitas 

didefinisikan sebagai adanya garam berlebih yang terlarut dalam tanah.Beberapa 

tanaman telah diketahui tingkat toleransinya terhadap pertumbuhan tanaman karena 

setiap tumbuhan mempunyai kisaran optimum untuk pertumbuhannya.Pada penelitian 

ini tanaman yang digunakan adalah Capsicum frutescens. Menurut Anonim (2008) 

Capsicum adalah tanaman yang digolongkan kedalam tanaman yang sensitive terhadap 

kadar garam sedang (90-270 mS/m). Masing-masing tanah mempunyai kadar garam 

yang berbeda seperti halnya tanah atau lahan yang dijadikan objek penelitian ini. Tabel 

kadar garam pada daerah Piyungan dan daerah Pantai Samas disajikan pada tabel 1 : 
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Tabel 1. Kadar Garam di Daerah Piyungan dan Pantai Samas 

No. Tempat Kadar Garam (mS/m) 

1. Piyungan 18.0 

2. Pantai Samas 331.2 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa kadar garam di Pantai Samas lebih 

tinggi dibandingkan di daerah Piyungan. Kadar garam pada kedua lahan tersebut akan 

berpengaruh pada kondisi tanaman Capsicum frutescens ketika melebihi ambang 

toleransi tanaman terhadap kadar garam. Kadar garam pada Pantai Samas adalah 331.2 

mS/m. Kadar garam tersebut melebihi ambang batas toleransi tanaman Capsicum 

frutescens. Mekanisme adaptasi tanaman ketika menghadapi cekaman adalah dengan 

cara mengubah bentuk atau tetap bertahan pada kondisi awal. 

Salinitas menyebabkan potensial air di lingkungan menjadi lebih negatif 

daripada potensial air dalam tanaman.Akibatnya tanaman sulit untuk menyerap air dari 

lingkungan. Menurut Yamashita (Yuniati, 2004) pada kondisi salin aktivitas enzim 

terhambat oleh garam.Kondisi tersebut juga mengakibatkan dehidrasi parsial sel dan 

hilangnya turgor sel karena berkurangnya potensial air di dalam sel. 

Tipe Stomata 

Stomata pada daun dapat ditemukan di permukaan atas (adaksial), permukaan 

bawah (abaksial), ataupun kedua permukaanya (adaksial dan abakasial) tergantung pada 

spesies. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stomata pada Capsicum frutescens 

terdapat pada kedua permukaan. Menurut Nugroho (2006) stomata sebagai derivat 

epidermis dapat berada di kedua permukaan (disebut daun amfistomatik). Di bawah ini 

disajikan gambar stomata pada kedua permukaan daun Capsicum frutescens 

Tipe stomata pada kedua tempat diamati karena tipe yang berbeda dapat terjadi 

pada satu familia yang sama atau dapat juga pada daun dari spesies yang sama 

(Haryanti, 2010). Berdasarkan susunan sel epidermis yang berdekatan dengan sel 

tetangga tipe stomata pada Capsicum frutescens. di kedua tempat baik pada permukaan 

adaksial maupun abaksial adalah sama yaitu tipe anisositik. Hasil tersebut sesuai dengan 

pernyataan Nugroho (2006) bahwa tipe stomata yang terdapat pada Solanaceae adalah 

anisositik/cruciferous yaitu setiap sel penutup dikelilingi oleh 3 sel tetangga yang 

ukurannya tidak sama.  
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Panjang Stomata 

Perubahan lingkungan seperti kadar garam merupakan faktor luar yang dapat 

mempengaruhi ukuran baik lebarnya maupun panjang stomata. Panjang stomata pada 

masing-masing permukaan diambil pada 20 kali bidang pandang.Panjang stomata yang 

diperoleh merupakan rerata dari keseluruhan pengamatan masing-masing permukaan 

daun. Setalah dilakukan pengamatan panjang stomata diperoleh rerata panjang stomata. 

Tabel 2 menunjukkan rerata panjang stomata daun  Capsicum frutescens pada masing-

masing permukaan: 

Tabel 2. Rerata Panjang Stomata pada Lahan yang Berbeda 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa pada tanaman Capsicum frutescens yang 

ditanam di daerah Piyungan mempunyai stomata yang lebih panjang daripada tanaman 

yang ditanam di daerah pantai Samas baik pada permukaan adaksial maupun abaksial. 

Rerata panjang stomata Capsicum frutescens pada permukaan adaksial daerah Piyungan 

adalah 35.01±3.87 µm dan pada daerah pantai samas adalah 30.42±2.45 µm. 

Selanjutnya panjang stomata Capsicum frutescens permukaan abaksial di daerah 

Piyungan adalah 41.73±2.64 µm  dan pada daerah pantai Samas adalah 31.51±2.05 µm. 

Untuk melihat adanya perbedaan panjang stomata daun Capsicum frutescens yang 

ditanam di lahan yang berbeda maka dilakukan Independent T Test karena data yang 

diperoleh berdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil dari IndependentT Test panjang 

stomata Capsicum frutescens pada lahan yang berbeda. 

Berdasarkan nilai signifikansi dari Independent T Test panjang stomata di 

permukaan adakasial adalah 0.005. Nilai signifikansi ≤ 0.05 sehingga H0 ditolak dan HA 

diterima. Begitu pula dengan perhitungan dari Independent T Test untuk panjang 

stomata di permukaan abaksial menunjukkan signifikasi 0.000, sehingga nilai 

signifikansi ≤ 0.05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Berdasarkan Independent T Test 

Tempat Permukaan 

Daun 

Rerata panjang 

(µm) 

Samas Adaksial 30.42±2.45 

Abaksial 31.51±2.05 

Piyungan Adaksial 35.01±3.87 

Abaksial 41.73±2.64 

A

. 

B

a

. 

C

. 

D

. 
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pada kedua permukaan tersebut dapat dikatakan bahwa ada perbedaan panjang stomata 

daun Capsicum frutescens. yang ditanam di lahan yang berbeda.  

Kadar garam dalam tanah dapat menyebabkan air tanah lebih hipertonis 

sehingga tanaman akan mengalami cekaman kekeringan. Salah satu mekanisme 

tanaman dalam menghadapi kekeringan yaitu dengan perubahan anatomi stomata salah 

satunya panjang stomata yang lebih kecil. Hal tesebut sesuai dengan pernyataan Prince 

dan Courtis (Kartikaningtyas, 2013:100) bahwa ukuran stomata yang kecil merupakan 

salah satu mekanisme adaptasi terhadap cekaman kekeringan untuk efisiensi air 

sehingga akan mengurangi transpirasi. 

D. Lebar Stomata 

Dalam menghadapi cekaman garam tanaman melakukan berusaha beradaptasi 

bukan hanya dengan merubah ukuran panjang stoma menjadi lebih kecil, namun juga 

dapat dilihat dari perubahan ukuran lebar stomata. Pengaruh kadar garam yang lebih 

tinggi dapat mengakibatkan lebar stomata yang lebih kecil atau lebih lebar. Satuan yang 

digunakan untuk melihat perbandingan lebar stomata adalah µm. Lebar stomata diamati 

pada 20 kali bidang pandang.Pengukuran lebar stomata pada tiap permukaan daun 

didapatkan rerata lebar dari masing-masing permukaan daun. Rerata lebar dari tiap-tiap 

tempat dan permukaan daun disajikan dalam Tabel 5. 

Tabel 5. Rerata Lebar Stomata pada Lahan yang Berbeda 

Tempat Permukaan Daun Rerata Lebar (µm) 

Samas Adaksial 23.96±0.72 

Abaksial 22.05±0.92 

Piyungan Adaksial 30.47±1.83 

Abaksial 28.16±1.10 

 

Nilai signifikansi lebar stomata permukaan adaksial daun Capsicum frutescens 

di kedua tempat adalah 0.000. Nilai signifikansi ≤ 0.05 sehingga H0 ditolak dan HA 

diterima.Tabel 7.menunjukan signifikasi lebar stomata permukaan abaksial daun 

Capsicum frutescens di kedua tempat adalah 0.000, sehingga nilai signifikansi ≤ 0.05 = 

H0 ditolak, HA diterima. Kedua nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa di lahan 

yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan lebar stomata Capsicum frutescens. 

A B

A 



Hadi Sasongko, Zuchrotus Salamah – Studi Komparatif Struktur Daun Cabai Rawit.... 

 
684 

Kandungan air di dalam tanaman diatur oleh proses transpirasi melalui stomata. 

Nugraheni (2003) menyampaikan bahwa air dibutuhkan oleh tanaman dalam proses 

metabolisme yang sangat berguna untuk pertumbuhan. Agar proses dalam tanaman 

tetap berjalan lancar, maka kandungan air di dalam tanaman harus dipertahankan dalam 

kondisi yang cukup untuk melaksanakan proses tersebut. Lebar stomata yang lebih kecil 

merupakan salah satu bentuk adaptasi tanaman Capsicum frutescens dalam 

mempertahankan kadungan air pada tanaman karena pengaruh kadar garam dalam 

tanah. 

Indeks Stomata 

Indeks stomata merupakan proporsi jumlah stomata per keseluruhan jumlah sel 

epidermis pada daun.Indekas stomata dinyatakan dalam bentuk persen (%).Tabel rerata 

indeks stomata daun Capsicum frutescens dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8. Rerata Indeks Stomata pada Lahan yang Berbeda 

Tempat Permukaan 

Daun 

Rerata 

Indeks (%) 

Samas Adaksial 3.23±1.45 

Abaksial 22.15±2.70 

Piyungan Adaksial 5.21 ±2.06 

Abaksial 20.99±1.60 

 

Berdasarkan Tabel 8 menujukkan bahwa indeks stomata Capsicum frutescens 

pada permukaan adaksial lebih besar di daerah Piyungan dengan nilai 5.21 ±2.06 % 

dibandingkan di daerah pantai Samas dengan nilai 3.23±1.45 %.Kemudian pada indeks 

stomata permukaan abaksial daun menunjukkan nilai pada Capsicum frutescens yang 

ditanam di Piyungan dengan nilai 20.99±1.60 , cabai rawit ditanam di daerah pantai 

Samas dengan nilai 22.15±2.70 %. Data tersebut belum bisa memenuhi pernyataan 

bahwa pada kedua lahan yang berbeda memiliki indeks stomata yang berbeda 

pula.Untuk melihat adanya perbedaan indeks stomata pada kedua permukaan maka 

dilakukan Independent T Test . Indeks stomata daun tanaman Capsicum frutescens pada 

permukaan adaksial memiliki signifikansi 0.030. Nilai tersebut menunjukkan 

signifikansi ≤ 0.05 sehingga H0 ditolak, HA diterima, sedangkan pada permukaan 

abaksial menunjukkan signifikansi 0.102. Nilai tersebut juga menunjukkan bahwa 

signifikansi > 0.05 sehingga H0 diterima. Apabila H0 diterima berarti tidak ada 



Prosiding Symbion (Symposium on Biology Education), 

Prodi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Ahmad Dahlan,  

27 Agustus 2016 

p-ISSN: 2540-752x 

e-ISSN: 2528-5726 

 

 
685 

perbedaan indeks stomata daun tanaman Capsicum frutescens. Sisi abaksial yang 

ditanam pada lahan yang berbeda baik pada permukaan adaksial maupun abaksial. 

Tidak adanya perbedaan tersebut dapat karena indeks stomata bukan hanya 

ditentukan dari jumlah stomata namun ditentukan pula oleh jumlah dari keseluruhan sel 

epidemis. Berdasarkan perhitungan rata-rata jumlah sel epidermis pada permukaan 

abaksial Capsicum frutescens di Pantai Samas adalah 34.70, sedangkan di Piyungan 

adalah 40,10. Rata-rata jumlah sel epidermis pada permukaan adaksial Capsicum 

frutescens di Pantai Samas adalah 27.85, sedangkan di Piyungan adalah 37.85. Jumlah 

sel epidermis yang lebih sedikit di Pantai Samas baik permukaan abaksial maupun 

adaksial akan mempengaruhi perhitungan nilai indeks stomata. Meskipun jumlah 

stomata lebih sedikit pada Capsicum frutescens di Pantai Samas, namun karena jumlah 

sel epidermisnya sedikit maka nilai indeks stomata akan mendekati nilai indeks stomata 

Capsicum frutescens di Piyungan. 

Indeks stomata yang tidak berbeda mengindikasikan bahwa mekanisme adaptasi 

tanaman Capsicum frutescens pada Pantai Samas  adalah mempertahankan nilai indeks 

stomata. Selain kadar garam, beberapa faktor yang mempengaruhi indeks stomata yaitu 

kadar CO2 (Brownlle, 2001), medan magnet (Setyasih, 2013), radiasi sinar x (Lestari, 

2012). Hasil penelitian menujukkan bahwa kadar garam yang berbeda tidak 

mempengaruhi indeks stomata pada daun Capsicum frutescens Hasil tersebut didukung 

dengan pernyataan (Setyasih, 2013) bahwa kerapatan stomata lebih sensitif terhadap 

pertumbuhan sel akibat cekaman air, temperature, dan cahaya, sedangkan indeks 

stomata hanya sensitive terhadap pembentukan stomata yang hanya dipengaruhi oleh 

kandungan CO2. 

Kerapatan Stomata 

Kerapatan stomata merupakan jumlah stomata per satuan luas bidang 

pandang.Bidang pandang yang diamati pada perbesaran 10 x 40 adalah 0.09343962 
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mm
2
. Pengamatan kerapatan stomata dilakukan pada 20 kali bidang pandang agar 

memperoleh hasil yang lebih akurat, dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Rerata Kerapatan Stomata pada Lahan yang Berbeda 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa kerapatan stomata pada masing-

masing permukaan di kedua tempat berbeda, menunjukkan bahwa rerata kerapatan 

stomata pada permukaan adaksial lebih besar nilainya pada tanaman yang ditanam di 

daerah Piyungan dengan kerapatan 0,0000240±0,0000110 mm
2 

daripada tanaman yang 

ditanam di daerah pantai Samas dengan kerapatan 0,0000167±0,0000100 mm
2
, hal 

serupa juga terjadi pada permukaan daun abaksial. Kerapatan stomata lebih besar pada 

tanaman yang ditanam di daerah Piyungan dengan kerapatan 0,0001617±0,0000157 

mm
2
 dibadingkan dengan tanaman yang ditanam di daerah pantai Samas dengan 

kerapatan 0,0001430±0,0000190 mm
2
.Untuk melihat ada tidaknya perbedaan kerapatan 

stomata maka data di uji menggunakan Independent Mann-Whitney U Test karena data 

yang diperoleh berdistribusi tidak normal 

Signifikansi untuk kerapatan stomata di permukaan adaksial adalah 0.000 yang 

berarti nilai signifikasi ≤ 0.05 sehingga H0 ditolak dan HA diterima.Selanjutnya 

signifikansi untuk kerapatan stomata di permukaan abaksial adalah 0.005, berarti nilai 

signifikansi ≤ 0.05 sehingga H0 ditolak dan HA juga diterima. Nilai signifikasi tersebut 

menunjukkan bahwa adanya perbedaan kerapatan stomata tanaman Capsicum frutescens 

yang ditanam di lahan yang berbeda.  

Kerapatan stomata erat kaitannya dengan jumlah stomata. Banyak sedikitnya 

stomata berpengaruh pada proses transpirasi tanaman. Pada kasus ini kadar garam 

dalam tanah akan menyebabkan air tanah lebih hipertonis, sehingga keadaan tersebut 

akan menghambat proses penyerapan air oleh tanaman. Jumlah stomata yang lebih 

sedikit pada tanaman yang ditanam di daerah pantai Samas merupakan salah satu bentuk 

adaptasi untuk mengurangi kehilangan air di dalam tanaman. Pernyataan tersebut 

diperkuat oleh Nugraheni (2003) bahwa status air tanaman berguna untuk 

Tempat Permukaan 

Daun 

Rerata Kerapatan 

(mm2) 

Samas Adaksial 0,0000167±0,0000100 

Abaksial 0,0001430±0,0000190 

Piyungan Adaksial 0,0000240±0,0000110 

Abaksial 0,0001617±0,0000157 

A 
D C 
B 
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mempertahankan turgor dan seluruh proses biokimia untuk pertumbuhan dan aktivitas 

normal. Jumlah stomata pada penelitian ini akan berbanding lurus dengan kerapatan 

stomata/mm
2
 karena luas area yang diamati sama.  

Kerapatan Trikoma 

Trikoma merupakan derifat epidermis yang dapat dijumpai pada batang, daun, 

bunga, buah maupu biji. Pada Capsicum frutescens terdapat trikoma yang berbentuk 

seperti tabung pendek, trikoma dijumpai pada permukaan adaksial maupun abaksial. 

Kerapatan trikoma merupakan jumlah trikoma per satuan luas bidang pandang. Bidang 

pandang yang diamati pada perbesaran 10 x 40 adalah 0.09343962 mm
2
.Pengamatan 

kerapatan trikoma dilakukan pada 20 kali bidang pandang agar memperoleh hasil yang 

lebih akurat.  

 

Tabel 14. Rerata Kerapatan Trikoma pada Lahan yang Berbeda 

 

 

  

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 14. dapat dilihat bahwa kerapatan trikoma pada masing-

masing permukaan di kedua tempat berbeda. Rerata kerapatan trikoma pada permukaan 

abaksial lebih besar nilainya pada tanaman yang ditanam di daerah pantai Samas dengan 

kerapatan 0,0000386±0,0000136 mm
2 

daripada tanaman yang ditanam di daerah 

Piyungan dengan kerapatan 0,0000240±0,0000090 mm
2
, hal serupa juga terjadi pada 

permukaan daun adaksial. Kerapatan trikoma lebih besar pada tanaman yang ditanam di 

daerah pantai Samas dengan kerapatan 0,0000208±0,0000096 mm
2
 dibadingkan dengan 

tanaman yang ditanam di daerah Piyungan dengan kerapatan 0,0000135±0,0000073 

mm
2
.Untuk melihat ada tidaknya perbedaan kerapatan trikoma maka data di uji 

menggunakan Independent Mann-Whitney U Test karena data yang diperoleh 

berdistribusi tidak normal.  

Tempat Permukaan 

Daun 

Rerata Kerapatan 

(mm2) 

Samas Adaksial 0,0000208±0,0000096 

Abaksial 0,0000386±0,0000136 

Piyungan Adaksial 0,0000135±0,0000073 

Abaksial 0,0000240±0,0000090 
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Signifikansi dari kerapatan trikoma Capsicum frutescens pada lahan yang 

berbeda. Signifikasi untuk kerapatan trikoma di permukaan adaksial adalah 0.070 yang 

berarti nilai signifikasi > 0.05 sehingga H0 diterima. Selanjutnya signifikasi untuk 

kerapatan trikoma di permukaan abaksial adalah 0.004, berarti nilai signifikasi ≤ 0.05 

sehingga H0 ditolak dan HA juga diterima. Nilai signifikasi tersebut menunjukkan bahwa 

adanya perbedaan kerapatan trikoma tanaman Capsicum frutescens yang ditanam di 

lahan yang berbeda.  

Kerapatan trikoma erat kaitannya dengan peran perlindungan epidermis dan 

derifatnya sebagai pelindung terhadap sel-sel penyusun daun yang ada di bawahnya. 

Banyak sedikitnya trikoma berpengaruh pada proses transpirasi tanaman, yaitu untuk 

mengurangi jumlah penguapan. Jumlah trikoma pada daun yang terkena panas lebih 

banyak yaitu di daerah pantai Samas lebih banyak dalam satu satuan luas bila 

dibandingkan dengan daerah Piyungan yang panasnya lebih rendah. Pada kasus ini 

panas yang tinggi menyebabkan kadar garam dalam tanah tinggi akan menyebabkan air 

tanah lebih hipertonis, sehingga keadaan tersebut akan menghambat proses penyerapan 

air oleh tanaman. Jumlah trikoma yang lebih banyak pada tanaman yang ditanam di 

daerah pantai Samas merupakan salah satu bentuk adaptasi untuk mengurangi 

kehilangan air di dalam tanaman. Kerapatan trikoma di kedua tempat pada permukaan 

abaksial lebih tinggi bila dibandingkan di adaksial. Permukaan abaksial berkaitan 

dengan posisi daun yang terkena paparan sinar lebih banyak senhingga jumlahnya akan 

lebih banyak agar penguapan lebih sedikit.  

Panjang Epidermis 

Epidermis berperan sebagai pelindung sel-sel yang ada di bawahnya. Epidermis 

pada tanaman memiliki ukuran yang bervariasi baik panjang maupun lebarnya. 

Epidermis tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Epidermis pada tanaman cabai memiliki 

tepi bergelombang seperti puzzle yang saling berdampingan antara epidermis yang satu 

dengan lainnya. Lingkungan akan berpengaruh pada variasi panjang maupun lebar dari 

sel epidermis ini. Panjang sel epidermis dapat dilihat dengan mengukur diamterer 

terpanjang sel dalam satuan µm. Pengamatan panjang epidermis dapat dilihat di bawah 

ini: 
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Tabel 17. Rerata Panjang Epidermis pada Lahan yang Berbeda 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 17 terlihat bahwa pada tanaman Capsicum frutescens yang 

ditanam di daerah Piyungan mempunyai epidermis yang lebih panjang daripada 

tanaman yang ditanam di daerah pantai Samas baik pada permukaan adaksial maupun 

abaksial. Rerata panjang epidermis Capsicum frutescens pada permukaan adaksial 

daerah Piyungan adalah 85.99±4.45 µm dan pada daerah pantai samas adalah 

71,73±4,74 µm. Selanjutnya panjang epidermis Capsicum frutescens permukaan 

abaksial di daerah Piyungan adalah 90.39±2.70 µm  dan pada daerah pantai Samas 

adalah 70.12±1.84 µm. Untuk melihat adanya perbedaan panjang epidermis daun 

Capsicum frutescens yang ditanam di lahan yang berbeda maka dilakukan Independent 

T Test karena data yang diperoleh berdistribusi normal.  

Nilai signifikansi dari Independent T Test untuk panjang epidermis di 

permukaan adaksial adalah 0.000. Nilai signifikansi ≤ 0.05 sehingga H0 ditolak dan HA 

diterima. Begitu pula dengan perhitungan dari Independent T Test untuk panjang 

epidermis di permukaan abaksial menunjukkan signifikasi 0.000, sehingga nilai 

signifikansi ≤ 0.05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Berdasarkan Independent T Test 

pada kedua permukaan tersebut dapat dikatakan bahwa ada perbedaan panjang 

epidermis  daun Capsicum frutescens. yang ditanam di lahan yang berbeda baik pada 

permukaan adaksial maupun permukaan abaksial. 

Panjang epidermis ternyata juga disesuaikan dengan kebutuhan tanaman agar 

dapat tumbuh dengan baik suatu lingkungan tertentu. Terbukti dari panjang epidermis di 

daerah Piyungan yang berkadar garam rendah lebih panjang bila dibandingkan dengan 

epidermis di derah pantai yang epidermisnya lebih pendek.  

Lebar Epidermis 

Lebar sel epidermis dihitung dengan cara mengukur diameter terpendek dari sel 

epidermis. Epidermis Capsicum frutescens memiliki tepi yang bergelombang seperti 

Tempat Permukaan Daun Rerata panjang epidermis (µm) 

Samas Adaksial 71,73±4,74 

Abaksial 70.12±1.84 

Piyungan Adaksial 85.99±4.45 

Abaksial 90.39±2.70 
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puzzle yang saling berdampingan antara epidermis yang satu dengan lainnya. 

Perhitungan lebar dilakukan dengan menggunakan optilab terhadap 20 sel yang berbeda 

dengan mengganti preparat sehingga ditemukan nilai rerata dan standart deviasinya. 

Lingkungan akan berpengaruh pada variasi lebar sel epidermis ini.  

Tabel 20. Rerata Lebar Epidermis pada Lahan yang Berbeda 

 

Berdasarkan Tabel 20 terlihat bahwa pada tanaman Capsicum frutescens pada 

bagian adaksial lebih lebar bila dibandingkan abaksial, baik pada tanaman yang ditanam 

di daerah Piyungan maupun pantai Samas. Rerata lebar epidermis Capsicum frutescens 

pada permukaan adaksial daerah Piyungan adalah 46.59±0.83 µm dan pada daerah 

pantai samas adalah 42,08±1.35 µm. Selanjutnya lebar sel epidermis Capsicum 

frutescens permukaan abaksial di daerah Piyungan adalah 35.97±1.53 µm  dan pada 

daerah pantai Samas adalah 37.31±2.95 µm. Untuk melihat adanya perbedaan lebar 

epidermis daun Capsicum frutescens yang ditanam di lahan yang berbeda maka 

dilakukan Independent T Test karena data yang diperoleh berdistribusi normal.  

Nilai signifikansi dari Independent T Test untuk lebar epidermis di permukaan 

adaksial adalah 0.000. Nilai signifikansi ≤ 0.05 sehingga H0 ditolak dan HA diterima. 

Hasil perhitungan dari Independent T Test untuk lebar epidermis di permukaan abaksial 

menunjukkan signifikansi 0.219, sehingga nilai signifikansi > 0.05 maka H0 diterima. 

Berdasarkan Independent T Test pada kedua permukaan tersebut dapat dikatakan bahwa 

ada perbedaan lebar epidermis  daun Capsicum frutescens yang ditanam di lahan yang 

berbeda baik pada permukaan adaksial maupun permukaan abaksial. 

Lebar sel epidermis di permukaan adaksial di kedua tempat ternyata lebih lebar 

bila dibadingkan dengan permukaan abaksial, hal tersebut disesuaikan dengan 

kebutuhan tanaman agar dapat tumbuh dengan baik di lingkungannya. Lebar epidermis 

di daerah Piyungan yang berkadar garam rendah lebih lebar pada bagian adaksialnya 

dibandingkan dengan epidermis di derah pantai Samas yang epidermisnya lebih pendek.  

 

Tempat Permukaan Daun Rerata lebar epidermis (µm) 

Samas Adaksial 42,08±1.35 

Abaksial 37.31±2.95 

Piyungan Adaksial 46.59±0.83 

Abaksial 35.97±1.53 
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Panjang Celah Stomata 

Celah stoma merupakan bagian yang penting dalam sirkulasi udara dan uap air 

dari dan keluar organ tanaman. Dalam menghadapi cekaman garam tanaman melakukan 

berusaha beradaptasi bukan hanya dengan merubah ukuran panjang maupun lebar 

stoma, namun juga dapat dilihat dari perubahan ukuran celah stoma. Satuan yang 

digunakan untuk melihat perbandingan panjang celah stomata adalah µm.  

Tabel 23. Rerata Panjang Celah Stomata pada Lahan yang Berbeda 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 23. terlihat bahwa pada tanaman Capsicum frutescens yang 

ditanam di daerah Piyungan mempunyai celah stomata yang lebih panjang daripada 

tanaman yang ditanam di daerah pantai Samas baik pada permukaan adaksial maupun 

abaksial. Rerata panjang stomata Capsicum frutescens pada permukaan adaksial daerah 

Piyungan adalah 20.35±1.19 µm dan pada daerah pantai samas adalah 16,14±0.70 µm. 

Selanjutnya panjang celah stomata Capsicum frutescens permukaan abaksial di daerah 

Piyungan adalah 24.26±1.18 µm  dan pada daerah pantai Samas adalah 19.65±1.10 µm. 

Untuk melihat adanya perbedaan panjang celah stomata daun Capsicum frutescens yang 

ditanam di lahan yang berbeda maka dilakukan Independent T Test karena data yang 

diperoleh berdistribusi normal.  

Nilai signifikasi panjang celah stomata permukaan adaksial daun Capsicum 

frutescens di kedua tempat adalah 0.000. Nilai signifikasi ≤ 0.05 sehingga H0 ditolak 

dan HA diterima.Tabel 25. menunjukkan signifikasi panjang celah stomata permukaan 

abaksial daun Capsicum frutescens di kedua tempat adalah 0.000, sehingga nilai 

signifikasi ≤ 0.05 = H0 ditolak, HA diterima. Kedua nilai signifikasi tersebut 

menunjukkan bahwa di lahan yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan panjang 

celah stomata Capsicum frutescens 

Membuka dan menutupnya stoma dipengaruhi oleh lingkungan tempat hidup 

suatu tanaman. Pada lingkungan yang tidak terlalu panas seperti Piyungan celah stoma 

Tempat Permukaan 

Daun 

Rerata panjang 

(µm) 

Samas Adaksial    16,14±0.70 

Abaksial 19.65±1.10 

Piyungan Adaksial 20.35±1.19 

Abaksial 24.26±1.18 
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lebih panjang bila dibandingkan dengan di daerah Samas. Di pantai Samas daerahnya 

panas dan kering, kandungan airnya lebih pekat sehingga panjang celah stomanya lebih 

pendek, agar tanaman tidak banyak kehilangan air.  

Lebar Celah Stomata  

Seperti halnya panjang celah stoma Capsicum frutescens yang menunjukkan 

hasil lebih panjang celahnya di daerah Piyungan, maka parameter lebar celamerupakan 

bagian yang penting dalam sirkulasi udara dan uap air dari h juga perlu dianalisis agar 

data yang dihasilkan semakin lengkap. Dalam menghadapi cekaman garam tanaman 

melakukan berusaha beradaptasi bukan hanya dengan merubah ukuran panjang maupun 

lebar stoma, namun juga dapat dilihat dari perubahan ukuran celah stoma 

Tabel 26. Rerata Lebar Celah Stomata pada Lahan yang Berbeda 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 26 terlihat bahwa pada tanaman Capsicum frutescens yang 

ditanam di daerah Piyungan mempunyai celah stomata yang lebih lebar daripada 

tanaman yang ditanam di daerah pantai Samas baik pada permukaan adaksial maupun 

abaksial. Rerata lebar celah stomata Capsicum frutescens pada permukaan adaksial 

daerah Piyungan adalah 7.14±0.82 µm dan pada daerah pantai samas adalah 4.46±0.56 

µm. Selanjutnya lebar celah stomata Capsicum frutescens permukaan abaksial di daerah 

Piyungan adalah 8.97±0.36 µm  dan pada daerah pantai Samas adalah 5.36±0.26 µm. 

Untuk melihat adanya perbedaan lebar celah stomata daun Capsicum frutescens yang 

ditanam di lahan yang berbeda maka dilakukan Independent T Test karena data yang 

diperoleh berdistribusi normal.  

Nilai signifikasi lebar celah stomata permukaan adaksial daun Capsicum 

frutescens di kedua tempat adalah 0.000. Nilai signifikasi ≤ 0.05 sehingga H0 ditolak 

dan HA diterima.Tabel 25. menunjukkan signifikasi lebar celah stomata permukaan 

abaksial daun Capsicum frutescens di kedua tempat adalah 0.000, sehingga nilai 

signifikasi ≤ 0.05 = H0 ditolak, HA diterima. Kedua nilai signifikasi tersebut 

Tempat Permukaan 

Daun 

Rerata Lebar 

(µm) 

Samas Adaksial 4.46±0.56 

Abaksial 5.36±0.26 

Piyungan Adaksial 7.14±0.82 

Abaksial 8.97±0.36 
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menunjukkan bahwa di lahan yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan lebar celah 

stomata Capsicum frutescens. 

Permukaan adaksial cenderung memiliki lebar celah stoma yang lebih pendek 

bila dibandingkan dengan sisi abaksial, hal ini juga membuktikan bahwa tanaman 

berdaptasi pada lingkungan tempat hidupnya dengan jalan menentukan panjang maupun 

lebar celah stomata pada kedua sisi permukaannya. Permukaan adaksial lebih terpapar 

sinar matahari sehingga mempunyai celah stoma yang lebih sempit, agar tidak terjadi 

transpursi yang berlebihan dan tanaman dapat tumbuh dengan mengadakan toleransi 

pada lingkungannya. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Cekaman salinitas berpengaruh terhadap 

struktur daun Capsicum fructessen. Struktur daun Capsicum fructessen yang 

ditanam pada lahan yang berbeda memiliki perbedaan pada panjang dan lebar 

stomata, nilai indeks stomata, kerapatan stomata, kerapatan trikoma, panjang dan 

lebar sel epidermis, panjang dan lebar celah stomata. 
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