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Abstract. Flooding is an abiotic environmental stress. Flooding stress resulted in the changes of aerobic to anaerobic 
conditions. Adaptation of plants to flooding stress can be seen on the changes of the anatomy, morphology, and 
metabolic mechanisms. This study aimed to observe changes in the anatomy of the root conjunction with some 
agronomic under flooding in four maize cultivars. The research was arranged in Factorial Randomized Complete Block 
with three replications. The maize cultivars, namely Gumarang, Bima5, Bisi 2, and Bisma were flooded respectively and 
a control is not stagnant. The 21-day plants were inundated at a high level of 5 cm from surface for 10 days. Cultivars 
showed tolerant response to flooding stress. Flooding stress increased the percentage of cavity aerenchyma on all 
cultivars. Flooding affected the growth and the development of agronomic characters of maize crops. Plant height, stem 
diameter, and number of leaves decreased at all maize cultivars. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu 

tanaman pangan yang memberikan kontribusi 
terbesar kedua setelah padi dalam subsektor 
tanaman pangan. Sumbangan jagung terhadap 
PDB terus meningkat setiap tahun, sekalipun pada 
saat krisis ekonomis. Pada tahun 2000, kontribusi 
jagung dalam perekonomian Indonesia Rp 9,4 
trilyun dan pada tahun 2003 meningkat tajam 
menjadi Rp 18,2 trilyun. Kondisi ini mengidentifikasi 
besarnya peranan jagung dalam memacu 
pertumbuhan subsektor tanaman pangan dan 
perekonomian nasional pada umumnya 
(Zubachtirodin, Pabbage & Subandi, 2011).   

Kebutuhan jagung akhir-akhir ini semakin 
meningkat seiring dengan meningkatnya 
pertambahan penduduk dan industri pakan ternak. 
Oleh karena itu upaya peningkatan produksi jagung 
untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pakan 
yang terus meningkat tentu harus dilakukan. Upaya 
untuk meningkatkan produksi jagung dapat 
dilakukan dengan intensifikasi maupun 
ekstensifikasi. Jagung juga dapat ditanam pada 
lahan sawah, setelah tanaman padi.  

Genangan merupakan cekaman lingkungan 
abiotik. Genangan atau kelebihan air dapat terjadi 

ketika curah hujan atau air irigasi di permukaan 
tanah atau lapisan tanah dalam jangka waktu yang 
lama atau jumlah air tersebut lebih dari yang bisa 
meresap ke dalam tanah (Hossain & Uddin, 2011). 
Menurut Gambrell & Patrick (1978) tanah tergenang 
dapat menyebabkan kondisi  anoksia. Pada kondisi 
tergenang, air dalam tanah sekitar 20 persen 
melebihi kapasitas lapang dapat berakibat tanah 
kekurangan oksigen (Voesenek, 2009). Tanah pada 
keadaan tergenang air dapat mempengaruhi  
pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 
Beberapa tanaman pada kondisi tercekam 
genangan akan beradaptasi pada kondisi ini dengan 
melakukan perubahan anatomi dan morfologi dan 
mekanisme metabolik. Vasellati et al., (2001) 
mengemukakan bahwa penggenangan dapat 
meningkatkan jaringan aerenkim pada korteks akar. 
Selanjutnya  Shimamura et al., (2007) 
mengemukakan bahwa pembentukan aerenkim 
merupakan salah satu adaptasi morfologi terhadap 
cekaman oksigen. Tanaman yang toleran terhadap 
genangan memiliki sistem perakaran yang lebih 
baik karena adanya pembentukan aerenkim. Hasil 
penelitian pada tanaman sorgum (Promkhambut et 
al., 2011) menunjukkan bahwa tanaman yang 
tergenang terdapat pembentukan aerenkim yang 
lebih banyak dibandingkan yang tidak tergenang, 
sedangkan pada tanaman yang tidak toleran terjadi 
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kerusakan pada akar. Hasil penelitian (Jane et al., 
2010) pada tanaman jagung menunjukkan bahwa 
kematian sel akar akibat kondisi hipoksia terjadi 
pada bagian kortek. Parenkim berfungsi sebagai 
sistem udara internal untuk menyediakan oksigen 
secara difusi ke sistem perakaran. Toleransi 
terhadap cekaman genangan merupakan adaptasi 
tanaman dalam merespon proses anaerob sehingga 
tanaman tetap mampu bertahan hidup dalam 
kondisi sedikit oksigen tanpa kerusakan berarti.  

Jagung adalah tanaman yang toleran pada 
lingkungan tergenang (Zaidi et al., 2004), sehingga 
dapat diarahkan untuk dikembangkan di lahan yang 
tergenang. Akan tetapi kondisi genangan yang di 
atas normal juga akan mempengaruhi kondisi 
tanaman jagung itu sendiri. Lamanya waktu 
genangan, fase pertumbuhan tanaman saat 
digenangi atau jenis tanaman atau kultivar juga 
akan memberikan pengaruh yang berbeda pada 
pertumbuhan tanaman jagung. Oleh sebab itu, 
penelitian untuk  mempelajari perubahan anatomi 
akar dan beberapa sifat agronomi pada empat  
kultivar jagung yang tercekam genangan dilakukan.  

 

2. METODE 
 

Percobaan dilaksanakan di lahan Kebun 
Percobaan Fakultas Pertanian UGM, Laboratorium 
Ilmu Tanaman Fakultas Pertanian UGM, dan 
Laboratorium Struktur Perkembangan Tumbuhan  
Fakultas Biologi UGM Yogyakarta, dimulai bulan 
Juni sampai bulan Desember 2014. Percobaan pot 
dilaksanakan menggunakan rancangan perlakuan 
faktorial 4x3 dengan tata letak acak lengkap 3 
ulangan. Faktor pertama adalah kultivar jagung 
terdiri dari Gumarang, Bima 5, Bisi 2, dan Bisma. 
Faktor kedua adalah perlakuan genangan yaitu 
tergenang dan tidak tergenang. Penggenangan 
dilakukan pada tanaman umur 21 hari selama 10 
hari setinggi 5 cm dari permukaan tanah. 

Tanah kering angin dari sawah bekas ditanami 
padi diayak lolos saring 5 mm ditimbang 15 
kg.polibag-1. Selanjutnya dicampur dengan pupuk 
kandang dengan takaran 5 t ha-1 ( 75 g polibag-1) 
dan 10 t ha-1( 150 g polibag-1) jerami kemudian 
diisikan ke dalam polibag berlubang berdiameter 24 
cm. Pada perlakuan tergenang polibag dimasukkan 
ke dalam ember. Benih empat kultivar jagung  
sesuai perlakuan ditanam dengan cara ditugal 
sedalam ± 2 cm masing-masing 3 benih tiap polibag 
kemudian ditutup dengan tanah dan dilakukan 
penyiraman.  Pemupukan dilakukan saat 7 hari 
sesudah tanam (hst.), 30 hst dan 45 hst. Pupuk 
yang diberikan Urea (350-400 kg ha-1),  SP-36 (100-
150 kg ha-1) dan KCl (100-150 kg ha-1).  

Pada perlakuan kontrol tidak dilakukan 
penggenangan. Anatomi akar diamati pada preparat 
permanen yang disediakan dengan metoda paraffin. 
Sampel akar difiksasi dengan larutan fiksatif Craf III, 
didehidrasi dalam larutan Johanden dan sayatan 
diwarnai dengan Safranin.  

Pengamatan dilakukan 10 hari setelah periode 
tergenang (31 HST) yang meliputi: 1) anatomi akar, 
diambil bagian akar segar dan untuk pemotretan 
digunakan dengan mikroskop trinokuler Nikon dan 
Optilab Micronos, tinggi tanaman, diameter batang, 
dan jumlah daun. Data anatomi akar ditabulasi, data 
tinggi tanaman, diameter batang dan jumlah daun 
yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam 
pada taraf 5 persen dan Uji Berjarak Duncan pada 
taraf yang sama.   

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Anatomi Akar 

 
Tanggapan tanaman pada kondisi tercekam 

genangan selama 10 hari terhadap anatomi akar 
pada semua kultivar tanaman jagung yang 
digunakan tidak terdapat kerusakan tetapi pada 
bagian korteks terdapat adanya ruang kosong 
(aerenkim). Hasil irisan melintang akar jagung 
menunjukkan bahwa akar dari tanaman jagung 
yang tergenang pada semua kultivar bagian 
korteksnya mengalami perubahan. Akar jagung 
yang tergenang selama 10 hari jumlah deret sel 
kortek yang tersisa persentasenya lebih sedikit 
dibandingkan dengan yang tidak tergenang, 
sebaliknya pada jumlah rongga aerenkim pada yang 
tergenang persentasenya lebih banyak. Genangan 
ternyata meningkatkan proporsi  aerenkim di 
korteks akar sebesar  218,76%. Bertambahnya 
persentase rongga aerenkim ini dapat berasal sel 
yang mengalami lisis dan deflasi sel. Pada kondisi 
tergenang, kultivar Bisi 2 menunjukkan 
pembentukkan rongga aerenkimnya paling banyak 
dibanding kultivar lainnya. Kultivar Bisma 
sebaliknya, jumlah rongga aerenkimnya paling 
sedikit (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Persentase jumlah deret sel korteks dan 

rongga aerenkim empat kultivar jagung saat 
tergenang  

 

Varitas 

Jumlah  deret sel 
korteks tersisa (%) 

Jumlah rongga 
aerenkim (%) 

Tidak 
tergenang 

Tergenang 
Tidak 

tergenang 
Tergenang 

Gumarang 87.75 58.72 12.25 41.28 
Bima5 81.99 54.05 18.01 45.95 
Bisi2 96.70 45.95 3.23 54.05 
Bisma 94.00 72.11 6.00 27.89 

Rerata 90.13 57.71 9.87 42.29 
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3.2 Sifat Agronomi 
3.2.1 Tinggi tanaman 
 

Sifat agronomi digunakan sebagai indikator 
untuk mengetahui sifat tanaman dan  hubungannya 
dengan faktor lingkungan. Tabel 2 menunjukkan 
tidak ada interaksi antara perlakuan genangan dan 
kultivar jagung yang digunakan. Kondisi tergenang 
sangat mempengaruhi tinggi tanaman. Perlakuan 
genangan sangat nyata menurunkan tinggi tanaman 
pada semua kultivar. Terjadinya penurunan tinggi 
tanaman pada saat tergenang menunjukkan bahwa 
genangan menghambat pertumbuhan tanaman. 
Hasil ini berlawanan dengan hasil penelitian 
Kawano et al., (2009) bahwa pada padi adanya 
penggenangan memacu elongasi batang sebagai 
salah satu strategi penghindaran.  

Penurunan tinggi tanaman pada setiap kultivar 
berbeda. Penurunan tinggi tanaman Kultivar Bisma 
paling sedikit dibandingkan dengan kultivar lain. 
Yang mengalami penurunan paling banyak adalah 
kultivar Bisi 2 dan Gumarang. Amri et al.,(2014) 
melaporkan akibat genangan, gandum menurunkan 
tinggi tanaman 23%-29,2%. Promkhambut et al., 
(2010) melaporkan bahwa semakin lama durasi 
penggenangan nyata menurunkan tinggi tanaman 
sorgum, penggenangan selama 12 hari penurunan 
tinggi tanaman antara 18-20 %.  

 
Tabel 2. Tinggi tanaman dan diameter batang empat 

kultivar jagung saat tergenang  
 

 Tinggi tanaman (cm) Diameter batang (cm) 

Varitas 
Tidak 
terge-
nang 

Terge-
nang 

Rerata 
Tidak 
terge-
nang 

Terge-
nang 

Rerata 

Gumarang 20.50 14.83 17.67 b 1.71 0.91 1.31 b 
Bima5 22.50 14.33 18.42 ab 2.05 1.02 1.54 ab 
Bisi2 19.83 13.50 16.67 b 1.90 1.12 1.51 ab 
Bisma 26.83 15.00 20.92 a 1.73 1.77 1.75 a 

Rerata 22.42 a 14.42 b (-) 1.85 a 1.21 b (-) 
Keterangan:  
Angka-angka di dalam baris atau kolom yang diikuti oleh huruf yang 
sama menunjukkan tidak ada perbedaan nyata berdasarkan uji DMRT 
pada taraf 0.05. Tanda (-) artinya tidak ada interaksi antar faktor. 

 

3.2.2 Diameter batang 
 

Perlakuan genangan secara nyata dapat 
mengecilkan diamater batang. Pengecilan diamater 
batang pada saat tergenang menunjukkan bahwa 
genangan menghambat pertumbuhan tanaman. 
Pengecilan diameter batang pada setiap kultivar 
berbeda. Pengecilan diameter batang Kultivar 
Bisma paling sedikit dibandingkan dengan kultivar 
lain. Yang mengecil paling banyak adalah 
Gumarang. 

 

3.2.3 Jumlah daun  
 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada 
interaksi antara perlakuan genangan dengan 
kultivar jagung yang digunakan terhadap jumlah 
daun tanaman jagung. Tabel 3 menunjukkan kondisi 
genangan menurunkan jumlah daun. Penurunan 
jumlah daun dapat disebabkan karena daun yang 
tercekam genangan mengalami klorosis, layu yang 
pada akhirnya mengalami kematian dan gugur. Hal 
ini juga mengindikasikan bahwa genangan 
mempercepat penuaan, seperti juga dilaporkan oleh 
Jaiswal & Srivastava (2015), daun-daun lebih 
banyak yang kuning kemudian layu dan mati 
sehingga terjadi penurunan jumlah daun per 
tanaman.  Pada kondisi tergenang menyebabkan 
pori-pori tanah tidak ada oksigen, sementara 
tanaman memerlukan oksigen untuk pernapasan 
dan pertumbuhannya. Macam kultivar yang 
digunakan ternyata tidak membedakan jumlah daun 
yang tumbuh. 
 
Tabel 3. Jumlah daun empat kultivar jagung saat 

tergenang  
 

Varietas 

Jumlah daun (helai tan-1) 

Rerata Tidak 
tergenang 

Tergenang 

Gumarang 5.33 1.33 3.33 
Bima 5 6.00 1.00 3.50 
Bisi 2 6.33 2.67 4.50 
Bisma 3.67 2.00 2.83 

Rerata 5.33 a 1.75 b (-) 
Keterangan:  
Angka-angka di dalam baris atau kolom yang diikuti oleh huruf 
yang sama menunjukkan tidak ada perbedaan nyata 
berdasarkan uji DMRT pada taraf 0,05. Tanda (-) artinya tidak 
ada interaksi antar faktor. 

 

Tanaman jagung menanggapi genangan 
dengan meningkatkan jumlah rongga aerenkim. 
Peningkatan aerenkim merupakan tanggapan 
tanaman yang adaptif  terhadap tanah yang 
kekurangan oksigen (Jackson & Drew, 1984; Justin 
& Amstrong, 1987). Pada akar tanaman jagung 
yang tergenang, aerenkim diproduksi oleh sel lisis 
dan deflasi sel. Aerenkim memungkinkan gas 
berdifusi dari organ yang di bagian atas tanah ke 
bagian yang di bawah tanah, sehingga dapat 
membantu untuk mempertahankan respirasi aerobik 
dan oksigenasi rizosfer (Blom & Voesenek, 1996 in 
Vasellati et al.,2001). 

Proporsi aerenkim sering membedakan untuk 
tanaman yang toleran terhadap genangan. 
Sementara pembentukan aerenkim dapat 
mengatasi pengaruh hipoksia tetapi juga dapat 
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melemahkan struktur akar (Vasellati et al., 2001). 
Setelah tergenang, tanah dapat menjadi padat 
sehingga struktur aerenchymatous dapat runtuh 
akibat tekanan eksternal dan karena berkurangnya 
jaringan akar fungsional (Engelaar et al.,1993).  

Penurunan tinggi tanaman dan diameter 
batang  pada kondisi tergenang mengindikasikan 
bahwa kultivar jagung yang digunakan adalah 
toleran pada kondisi tanah tergenang. Kelebihan air 
akibat genangan dapat menyebabkan penurunan 
difusi oksigen yang diperlukan untuk respirasi akar, 
menyebabkan hipoksia (konsentrasi rendah O2) 
atau anoksia (tidak adanya O2) dalam tanah 
(Armstrong et al., 1994). Penggantian konsumsi 
oksigen oleh mikroorganisme dari tanah dan akar 
tanaman terjadi secara perlahan karena difusi 
oksigen rendah dalam air. Dengan demikian, 
konduktansi stomata menurun, yang mengurangi 
laju fotosintesis dan akibatnya tingkat pertumbuhan, 
yang berpuncak pada penurunan akumulasi tunas 
dan akar (Dias-Filho, 2002). Sifat-sifat agronomi 
tersebut yang diamati dalam penelitian ini, yaitu 
tinggi tanaman, diameter batang dan jumlah daun 
terjadi penurunan pada semua kultivar 
 

4. SIMPULAN 
 

Hasil penelitian menunjukkan pada irisan akar 
semua kultivar tanaman jagung yang digunakan 
tidak terdapat kerusakan akar yang berarti. Kultivar 
yang digunakan menunjukkan respon yang toleran 
terhadap cekaman genangan. Cekaman genangan 
menaikkan persentase rongga aerenkim pada 
semua kultivar. Cekaman genangan mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan sifat agronomi 
tanaman jagung. Tinggi tanaman, diameter batang 
dan jumlah daun menurun pada semua kultivar 
jagung yang tergenang. 
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