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STRUKTUR DAN
FUNGSI TANAMAN

TIK : Setelah mengikuti         
perkuliahan ini 
mahasiswa dapat 
mengetahui dan 
menjelaskan  
struktur dan           
fungsi tanaman
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TIK :  Setelah mengikuti         
perkuliahan ini 
mahasiswa dapat 
mengetahui dan 
menjelaskan :

• Sel dan

komponennya

• Jaringan dan Sistem

Jaringan

• Daerah Anatomi

• Struktur Morfologi
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Sel dan Komponennya

•

•

•

•

Sel adalah satuan struktur dari tanaman

Sel dibahas dalam ilmu sitologi

Sel bervariasi bentuk dan ukurannya

Komponen yang jelas penampakannya adalah

inti dan dinding sel

• Dinding sel membedakan antara sel hewan dan

tumbuhan
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Retikulum

Endoplasma Kasar

Ribosom
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Peroksisom

Dinding sel
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Dinding sel

primer
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tengah

sekunder

Kloroplas

Badan golgi
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JARINGAN DAN SISTEM JARINGAN

• Jaringan adalah masa sel yang terorganisasi

secara tertentu

• Klasifikasi jaringan, secara botani dibagi

1. jaringan meristematik : selnya aktif membelah

2. Jaringan permanen

a. jaringan sederhama :

• parenkhima : selnya sederhana berdinding tipis

• kolenkhima : jaringan penyokong, sel berdinding

tebal

• sklerenkhima : sangat terspesialisasi; beridinding

tebal

b. jaringan kompleks

• xylem : jaringan pengangkut air

• phloem : jaringan pengangkut pangan
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DAERAH ANATOMI

Sistem pembuluh

terdiri dari jarimgan xylem dan phloem

Epidermis

lapisan sel sinambung yang

membungkus tanaman, jaringan

sekresi terbentuk pada epidermis

Cortex

antara sistem pembuluh dan epidermis

pada jaringan tua menjadi gabus

Pith (empulur)

Kolenkhima

jaringan penyokong

berdinding tebal
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Penampang

melintang batang

dikotil

Penampang

melintang batang

monokotil

floem

xylem

Jaringan dasar
Berkas pembuluh

epidermis
KorteksempelurEpidermis Berkas

pembuluh
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STRUKTUR MORFOLOGI

• Akar

– serabut atau tunggang

– dapat mencapai 1/3 bobot kering seluruh tubuh

– tugas pokok : absorpsi, pengukuhan tegaknya tanaman,

dan tempat penyimpanan (singkong, wortel dsb.)

– mempengaruhi pertumbuhan tanaman

– akar bibit disebut akar primer, akar seminal

– akar serabut dapat dibuat dengan “merusak” akar

tunggang

– pemindahan tanaman dengan akarnya disebut : diputer

vs stump, akarnya dibuang saat dipindah

– variasi struktur akar : akar penyimpanan, akar akuatik,

akar udara, akar tunjang
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Berkas

silinder Korteks

Epidermis

Rambut akar

Selulosa

Daerah meristem apikal

Tudung akar

Pertumbuhan akar primer

Penampang Irisan VertikalAkar
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STRUKTUR MORFOLOGI

• Pucuk (shoot); sumbu tengah (central leader)

• bentuk pertumbuhan dengan satu titik tumbuh

aktif dan batang kaku adalah bentuk yang

dianggap normal

• roman pohoh adalah pada bentuknya bukan pada

ukurannya

• batang lentur dan tidak dapat menyokong

tegaknya batang disebut vines (batang

merambat)

– vines berkayu disebut liana (misal : anggur, tuba)

• Kuncup (tunas =bud); memiliki potensi tumbuh

jika pucuk utama mati

– kuncup tidur (dorman) tidak aktif tetapi berpotensi tumbuh
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Bunga
Helai daun

Tangkai daun

Mata tunas aksilar

Batang

Buku

Ruas (internode)

Sistem Tajuk

Sistem Akar

Akar utama
Rambut

akar

Mata tunas terminal
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Kambium vaskuler

Floem primer

Xylem primer

Xylem sekunder

Kambium vaskuler

Floem sekunder

Floem primer

Korteks

Kambium

gabus

Tahun kedua
Tahun pertama

Xylem sekunder

(Setelah 2 tahun)

Kambium vaskuler

Floem sekunder

Epidermis

Gabus

Kambium gabus
Gabus

Penampang Melintang

Batang
Empulur

Xylem primer
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Batang; dapat mengalami modifikasi di atas tanah

maupun di bawah tanah

modifikasi bawah tanah

• tuber

• rizoma

• rimpang

• bulb

• corm

Modifikasi atas tanah :

• runner

• crown

• spur

• offsets

• stolon

• slips

• suckers
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Tanaman strawbery

Runner

Tanaman kentang

Rizome

Tuber
Akar tunggang

Rizome

Akar

Tanaman jahe
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ModifikasiAkar Modifikasi Batang

Modifikasi Daun
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Daun tunggal Daun majemuk
petiol

• Daun
– alat fotosintesis utama

– bentuk sesuai fungsinya: lebar, tipis untuk menangkap

cahaya matahari, penuh klorofil

– terdapat stomata; untuk transpirasi

– pada daerah tropik lembab, air dibuang melalui hytothoda

– bentuk daun beragam

– modifikasi daun sering sengaja dibuat untuk keperluan

tertentu : daun tembakau yang tipis untuk pembungkus
cerutu→ TBM (tembakau bawah naungan), diberi naungan
plastik, atau toknet

Anak daun

petiole
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Karbon Air Glukosa Gas oksigen

Dioksidase

Fotosistesis

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6O2

Daun

dan Fotosintesis



28/04/2020

4

19

bawah

Kutikula

Sel penjaga

Permukaan

bawah daun
Stomata

Vein

Sel
penjaga

Xylem

Floem

Sheath

Vein

Penampang Melintang Daun

Stomata

Epidermis

atas

Mesofil

(sistem

jaringan dasar

Epidermis
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Sel Mesofil
Kloroplas

Kloroplas

Potongan melintang daun

Daun

Mesofil

Stoma

o2CO2

Ruang antar membran

Membran

luar

Membran
dalam

Granum

Stroma
Tilakoid Ruang tilakoidGrana Stroma

Kloroplas Pada Daun
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1. Stigma (kepala putik0

2. style (tangkai putik)

3. ovary (bakal buah)

4. anther (kantong sari)

5. filament (tangkai sari)

6. petal (mahkota)

7. sepal (kelopak)
8. receptacle (dasar bunga)

9. peduncle (tangkai bunga)
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• Bunga
– bagian organ sexual yang bentuknya sangat bervariasi

– disebut sempurna jika dalam satu bunga terdapat putik

dan benang sari (kedua sel gamet)

– bunga sempurna jika terdapat bagian lainnya (sepal,

petal)
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22

Benang sari

Penampang Melintang Bunga

Kepala

Putik

Buah Stamen

Carpel

Bakal

Ovul Sepal
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Spora haploid yang
berkembang dari
gametofit betina yang
dihasilkan oleh sel telur2

Siklus hidup

angiospermae
Sel telur (n)

Ovul

Stigma

Polen

Tabung

polenPenyerbukan dan

perkembangan

tabung polen
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Spora haploid yang
berkembang

1

Sperma
membentuk polen

Polen (n) Haploid

Diploid
Meiosis

Stigma

Anter

Ovul

Ovarium
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Perkecambahan

benih dan embrio
membentuk

tanaman

Sporofit

Biji

Buah

Biji

Endosperma
Kulit
biji

Embrio

(2n)

Pembuahan

Zigot

(2n)

Bab V 24

• Buah
– ovary dewasa dengan bagian lain dari
bunga

– dalam banyak tanaman, tujuan
bertanam untukmemperoleh bagian ini

– struktur buah berhubungan dengan
struktur bunga

– dikenal buah tunggal dan buah
majemuk
• buah majemuk yang berasal dari bunga
dengan banyak pistil pada satu dasar bunga
disebut buah agregat
contoh : stroberry

• buah yang berasal dari bunga yang
bergerombol disebut buah berganda
contoh : nanas, nangka
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Buah berry

seluruh

pericarp

berdaging

Buah pepo

kulit keras

terbentuk dari

exocarp dan

receptacle

Hisperidium
kulit terbentuk dari exo

dan mesocarp

bagian bersari dan

dimakan adalah endocarp

Buah pome

pericarp

dalamnya

membentuk inti

seperti kertas
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Dinding ovary dapat berdaging (terdiri dari sel parenkhima) atau
tidak berdaging (kering) (terdiri dari sel sklerenkhima)

Dinding ovary terdiri dari 3 lapisan (pericarp) berbeda :

•exocarp
•mesocarp
•endocarp

BUAH TUNGGAL BERDAGING
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BUAH KERING

• Terbentuk dari sel-sel sklerenkhima yang mati yang

dindingnya mengalami lignifikasi dan suberisasi

• buah kering dapat bersifat :

– indehiscent : tidak merekah jika masak→ kedelai, kacang

tanah

– dehiscent : merekah bila matang; biasanya mempunyai banyak

biji dan digolong-golongkan menurut cara terjadinya dehiscent

dan jumlah carpel yang membentuknya → kacang hijau

– pod (polong pada legume) : buncis, kapri

– silique : famili Cruciferae

– follicle

– capsule : kecubung

• Pericarp yang letaknya berdekatan tetapi terpisah disebut

achene (bunga matahari)

• Pericarpnya bersatu : caryopsis (padi, jagung)
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Polong
Dinding

ovari

Sepal

Pembentukan Polong

Bagian atas

karpel

Ovul

Biji
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Biji (seed)
• secara botani merupakan ovary dewasa

• batasan dalam pertanian, biji yang digunakan untuk

produksi tanaman disebut dengan benih

• pada hakekatnya merupakan tanaman mini (embrio) dalam

keadaan belum berkembang

• umumnya mengandung cadangan makanan (kecuali

anggrek), jenis senyawa cadangan makanan tergantung

jenis biji :

– serealia : karbohidrat

– kacangan : lemak dan protein (mudah rusak)

• bervariasi bentuk dan ukurannya; untuk memperkirakan

ukuran gambaran ukurannya digunakan satuan indeks biji

yaitu bobot per 1000 butir atau bobot per 100 butir
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Kulit biji
Tunas

Kotiledon

embrio

Daun

embrio

Akar embrio

Kedelai (dikotil)

Jaringan

buah

Kulit biji

Endosperm

Tunas

embrio

Akar embrio

Kotiledon

Daun embrio

Jagung

(monokotil)

Biji Dikotil dan Monokotil
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Daun kecambah KotiledonTunas

embrio

Akar embrio

Daun kecambah
Perkecambahan kedelai (dikotil)

Lapisan pelindung tunas

Perkecambahan

jagung (monokotil) Akar embrio Kotiledon
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Monokotil

Kotiledon

berkeping

satu Tulang daun sejajar
Berkas pembuluh dalam

susunan kompleks

Mahkota

bunga

kelipatan tiga

Sistem

akar

serabut

Dikotil

Kotiledon

berkeping dua Tulang daun menjari

Berkas pembuluh

dalam susunan

cincin

Mahkota bunga

kelipatan empat

atau lima

Memiliki akar

tunggang
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DIFERENSIASI SELMEMBENTUKTUNAS
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Diferensiasi Sel Pucuk Kultur Jaringan


