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ABSTRAK 

Terjadinya cekaman oksidatif akibat cekaman kekeringan dan perlakuan herbisida paraquat diamati pada 

tiga varietas kedelai budidaya yang toleran dan peka kekeringan. Kedelai varietas Tidar (toleran), 

Burangrang (agak toleran), dan Panderman (peka kekeringan) diberi perlakuan kekeringan dengan 
penundaan penyiraman selama 12 hari di dalam polibag. Sebagai pembanding, ketiga varietas tersebut 

diberi perlakuan penyemprotan herbisida Paraquat (50 % dosis rekomendasi) untuk melihat respon 

fisiologisnya. Baik perlakuan kekeringan maupun herbisida dapat menurunkan kadar air relative daun dan 
laju fotosintesis (Pn) tanaman. Penurunan Pn hingga lebih dari 75 % terjadi sejak tanaman mengalami 

cekaman air berat (10 hari) sedangkan pada perlakuan dengan herbisida hal yang sama terjadi hanya 24 

jam setelah aplikasi herbisida. Penurunan laju transpirasi (E) hanya terjadi pada tanaman yang mendapat 

perlakuan kekeringan, bukan yang mendapat perlakuan herbisida. Kedua perlakuan menyebabkan 
peningkatan kandungan malondialdehid (MDA) pada tanaman yang menandakan tanaman mengalami 

cekaman oksidatif akibat akumulasi senyawa spesies oksigen aktif (AOS). Hasil percobaan ini 

menunjukkan bahwa cekaman kekeringan yang berat dan perlakuan herbisida menyebabkan terjadinya 
cekaman oksidatif dan kerusakan perangkat fotosintesis. 

Kata kunci : Cekaman kekeringan, cekaman oksidatif, paraquat, fotosintesis, peroksidasi lipid 

 

PENDAHULUAN 

Kekeringan merupakan salah satu faktor lingkungan yang besar pengaruhnya terhadap 

penurunan produksi tanaman pangan. Akibat cekaman kekeringan, tumbuhan mengalami 

penurunan fotosintesis, yang berakibat pada penurunan laju pertumbuhan dan produksi.  

Penurunan laju fotosintesis akibat cekaman kekeringan telah menjadi perdebatan yang panjang 

antara apakah disebabkan oleh semata-mata penutupan stomata atau akibat kerusakan perangkat 

fotosintesis (Tezara et al., 1999). Beberapa percobaan mengindikasikan bahwa kekeringan dapat 

menyebabkan terjadinya cekaman oksidatif (Iturbe-ormaextse et al.,1998). Telah lama diketahi 

bahwa suatu jenis herbisida kontak yaitu paraquat juga dapat menyebabkan terjadinya cekama 

oksidatif pada tanaman (McKersie and Leshem, 1994). 

Pada cekaman kekeringan, proses tersebut diawali dengan terjadinya pengurangan 

pembukaan stomata untuk mengurangi kehilangan air yang berlebihan pada daun tanaman akibat 

stress air yang dialami. Proses ini akan mengakibatkan penurunan [CO2] di daun, sehingga laju 

fotosintesis juga ikut menurun. Ketika [CO2] menurun, maka NADPH yang diperlukan untuk 

reduksi karbon juga hanya sedikit yang digunakan. Akibatnya terjadi penumpukan NADPH, yang 

selanjutnya akan terjadi overreduksi pada system cahaya fotositesis tanaman (Berkowitz, 1998). 

Kelebihan elektron fotosintesis ini menginduksi oksigen di daun untuk cenderung berikatan 

dengan elektron fotosintesis sehingga terbentuk senyawa oksigen radikal. Begitu juga halnya 

dengan herbisida paraquat. Paraquat yang bermuatan positif, cenderung berikatan dengan 

elektron, khususnya pada PS I, yaitu pada  saat proses fotosintesis reaksi cahaya terjadi (Taiz dan 

Zeiger, 2002). Sehingga ketika herbisida paraquat diaplikasikan di daun tanaman, maka akan 

memblokir elektron transpor fotosintesis dan terjadi pembentukan senyawa oksigen radikal atau 

lebih dikenal dengan Active Oxygen Species (AOS) (McKersie and Leshem, 1994).  

Stres oksidatif pada tanaman ditandai dengan terbentuknya AOS. Diantaranya  meliputi 

molekul-molekul seperti: superoksida (O2
-
), singlet oxygen (

.
O2), radikal hidroksil (OH) dan 

hydrogen peroksida (H2O2) (McKersie and Leshem, 1994). Peningkatan AOS dapat 

menimbulkan kerusakan pada komponen membran sel. Komponen membran sel tersebut antara 

lain: lipid (peroksidasi dari asam lemak tidak jenuh pada membran), protein (denaturasi), 

karbohidrat, dan asam nukleat. Kerusakan membran ini dapat dilihat dari perubahan komposisi 

dan kandungan lipid, pengaktifan lipid peroksidase dan meningkatnya kebocoran membrane 

(Blokhina et al., 2003).   

Informasi yang terkait dengan perubahan fisiologis tanaman yang terkena cekaman 

oksidatif baik akibat perlakuan kekeringan maupun pemberian herbisida, belum banyak 

diungkapkan. Karena itu masih diperlukan informasi yang cukup tentang komparasi respon 

fisiologis tanaman kedelai budidaya yang mendapat cekaman kekeringan dan perlakuan herbisida 

paraquat. Diharapkan hal ini dapat memberikan informasi tambahan tentang usaha pemuliaan 

tanaman pada lahan kering di Indonesia. Percobaan ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi 
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kerusakan perangkat fotosintesis akibat cekaman kekeringan dengan membandingkan hasil 

perlakuan kekeringan dengan perlakuan herbisida paraquat yang secara spesifik dapat merusak 

tanaman melalui kerusakan pada piranti fotosintesis. Indikator utama selain panurunan laju 

fotosintesis juga dianalisis terjadinya peroksidasi lipid melalui akumulasi senyawa 

malondialdehid MDA. 

 

BAHAN DAN METODE 

Dalam percobaan ini digunakan tiga varietas kedelai budidaya, yaitu : Tidar (toleran 

kekeringan), Burangrang (agak toleran), dan Panderman (peka). Benih kedelai budidaya yang 

digunakan diperoleh dari Balai Penelitian Kacang-kacangan dan Umbi-umbian (Balitkabi) 

Malang. Media tanam yang digunakan adalah campuran pasir dan tanah dengan perbandingan 1:1 

(v/v).  

Percobaan disusun dengan Rancangan Acak Lengkap Faktorial (3 faktor). Faktor pertama 

adalah jenis tanaman yang terdiri dari 3 faktor, yaitu 3 varietas kedelai budidaya, sedangkan 

faktor kedua adalah cekaman kekeringan yang terdiri dari 3 faktor yaitu tidak mendapat cekaman 

kekeringan (kontrol), mendapat cekaman kekeringan, dan mendapat perlakuan herbisida 

paraquat. 

Benih ditanam di dalam polybag berkepasitas 8 Kg media tanam yang telah disiapkan.  

Setiap polybag ditanami 4 benih yang kemudian dijarangkan menjadi 2 tanaman setelah              

1 minggu. Pada saat penanaman dilakukan pemupukan dasar dengan menggunakan NPK 

(15:15:15) dan TSP dengan dosis masing-masing 1.67 dan 1.12 g per polybag. Setelah berumur  

4 minggu, tanaman diberi perlakuan kekeringan, yaitu dengan jalan menunda penyiraman selama 

12 hari, sedangkan sebagai kontrolnya, tanaman disiram setiap hari hingga mendekati kapasitas 

lapang. Pemberian perlakuan cekaman kekeringan dilakukan dengan membiarkan tanaman 

sampai tanaman mengalami kelayuan berat, namun tidak sampai mati. Pemberian  paraquat pada 

tanaman dilakukan dengan cara disemprotkan pada daun tanaman. Sebelum disemprotkan, 

dilakukan formulasi paraquat dengan cara penambahan air sehingga larutan menjadi homogen. 

Pengamatan dilakukan terhadap Kadar Air Media tanam (KAM), kadar air relatif 

(Relative water content, RWC), laju fotosíntesis daun, tingkat kerusakan akibat active oxygen 

species (AOS). KAM ditentukan dengan metode penimbangan dan pengeringan dengan oven 

pada suhu 80
o
C selama 2 hari. RWC diukur dengan mengambil 10 potongan sampel daun 

berdiameter 1 cm menggunakan cork borer. Sampel daun yang diperoleh ditimbang untuk 

mendapatkan berat segar (BS), kemudian dilakukan hidrasi selama 24 jam dalam botol kecil 

untuk mendapatkan berat jenuh (BJ). Sampel selanjutnya di oven pada suhu 80
0
C selama 2 hari 

untuk memperoleh berat kering (BK), RWC didapat dengan rumus: RWC = (BS-BK)/(BJ-BK) x 

100%.  

Laju fotosintesis daun diukur dengan menggunakan alat Leaf Chamber Analyser model 

LCA-4. Pengukuran dilakukan terhadap daun termuda yang telah mekar penuh dengan intensitas 

cahaya rata-rata 1200 µmol foton/m
2
. Laju fotosintesis diamati pada saat awal sebelum mendapat 

cekaman kekeringan, pada saat tanaman mendapat stres ringan (4 hari setelah perlakuan 

kekeringan) dan stres berat (10 hari). Pada perlakuan herbisida paraquat laju fotosintesis diamati 

pada 0, 4, dan 24 jam setelah pemberian herbisida paraquat. 

Tingkat kerusakan akibat AOS ditentukan berdasarkan aktivitas peroksidasi lipid yang 

dianalisis dengan metode yang dikembangkan oleh Ono et al (1995) yang dimodifikasi, yaitu 

berdasarkan pengujian thiobarbituric acid (TBA), dengan MDA sebagai hasil akhir dari 

peroksidasi lipid. Daun (0.2 g) digerus dengan penambahan 0.5 mL trichloroasetic acid (TCA) 

0.1 % pada es. Ekstrak daun yang diperoleh ditambahkan 3 mL H3PO4 1 % dan 1 mL TBA 0.6 % 

dalam TCA 20 %. Larutan yang diperoleh di oven pada suhu 100
0
C selama 30 menit. Setelah 

didinginkan, larutan ditambahkan 4 mL n-butanol dan disentrifus 4200 rpm suhu 28
0
C selama   

20 menit. Supernatan yang diperoleh diukur absorban pada panjang gelombang 532 nm dan 520 

nm. Selisih kedua absorban merupakan nilai nonspesifik dan jumlah MDA diperoleh dari 

koefisien (ε=155 L mmol
-1

 cm
-1

).  

 

HASIL 

Perlakuan cekaman kekeringan dan pemberian herbisida paraquat dapat mengakibatkan 

kerusakan pada tanaman, seperti terlihat pada Gambar 1. Pada stres air berat tanaman akan 

mengalami kelayuan berat. Pada kondisi ini tanaman mengalami perubahan-perubahan 

metabolisme termasuk kemungkinan terjadinya akumulasi senyawa oksigen radikal yang akan 
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mengakibatkan kerusakan membran sel. Hal yang sama terjadi pada perlakuan herbisida paraquat 

walaupun untuk perlakuan ini proses tersebut terjadi dalam waktu yang sangat singkat, seperti 

terlihat pada gambar bercak putih pada daun tanaman 24 jam setelah perlakuan. 

 

  
Gambar 1.  Daun tanaman kedelai setelah mendapat perlakuan kekeringan (kiri) dan pemberian   

herbisida paraquat (kanan). 
 

 Status air tanaman. Perlakuan cekaman kekeringan dengan menunda penyiraman 

selama 12 hari mengakibatkan penurunan KAM hingga mencapai rata-rata 10 %. Nilai rata-rata 

KAM pada tanaman kontrol adalah 25 %. Dengan demikian perlakuan yang diberikan 

menyebabkan penurunan KAM hingga 60 % dari media tanaman kontrol (data tidak 

diperlihatkan).  

Cekaman kekeringan dan pemberian herbisida paraquat dapat menyebabkan penurunan 

RWC daun. Akibat perlakuan kekeringan tanaman mengalami penurunan RWC sejak 4 hari 

kekeringan. Nilai RWC daun semakin menurun seiring dengan semakin beratnya stres air. Pada 

akhir masa cekaman (10 hari), RWC menurun drastis hingga mencapai 32-48 %. RWC daun 

merupakan parameter yang menggambarkan status air daun tanaman, sehingga penurunan nilai 

RWC yang tajam sering berakibat pada penurunan laju metabolisme sel daun. Pada perlakuan 

herbisida paraquat, RWC daun mulai menurun drastis pada 24 jam setelah aplikasi (data tidak 

diperlihatkan).  

E dan Pn. Penurunan E terjadi seiring dengan lamanya periode kekeringan. Pada stres air 

ringan, mulai terjadi penurunan E, namun penurunan ini tidak signifikan dengan kontrol. 

Penurunan E drastis terjadi pada stres air berat, yaitu pada kondisi RWC daun juga menurun 

drastis. E terendah pada kondisi stres berat dialami oleh kedelai peka yaitu mencapai nilai 0,5 

mmol m
-2

 s
-1

 dan E tertinggi pada kedelai toleran yaitu 1,3 mmol m
-2

 s-
1 

(Gambar 2). Namun 

tidak demikian halnya dengan perlakuanherbisida paraquat. Pada perlakuan herbisida paraquat, 

penurunan nilai E tidak seiring dengan penurunan RWC. Ketika RWC menurun drastis (24 jam 

setelah aplikasi), nilai E masih tetap tinggi (Gambar 3). 

 
Gambar 2.  Laju transpirasi tanaman kedelai pada 0, 4 (stres ringan), 10 HSP (stres berat) 

kekeringan. 

Selain penurunan E cekaman kekeringan juga mengakibatkan penurunan Pn pada semua 

tanaman yang digunakan. Baik varietas toleran maupun peka, penurunan Pn sudah mulai terlihat 

sejak tanaman mendapat stres air ringan. Pada cekaman berat, Pn menurun dengan drastis hingga 

mencapai nilai rata-rata 2,13  mol m
-2

 s
-1

. Walaupun demikian, kedelai toleran varietas Tidar 

memiliki nilai Pn yang masih tinggi pada saat mendapat cekaman kekeringan berat, sedangkan 

varietas panderman (peka) memiliki nilai paling rendah (Gambar 4). Penurunan Pn ini terjadi 

seiring dengan penurunan RWC dan E daun. Pada perlakuan herbisida paraquat, penurunan Pn 
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juga seiring dengan penurunan RWC daun. Pada 24 jam setelah aplikasi Pn tanaman menurun 

drastis (Gambar 5), penurunan ini terjadi saat RWC daun juga menurun drastis. 

 
Gambar 3.  Laju transpirasi tanaman kedelai pada 0, 4, 24 jam setelah pemberian herbisida 

paraquat. 

 
Gambar 4. Laju fotosintesis tanaman kedelai pada 0, 4 (stres ringan), 10 HSP (stres berat) 

 

 
 Gambar 5. Laju fotosintesis tanaman kedelai pada 0, 4, 24 jam setelah pemberian herbisida 

paraquat. 
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Peroksidasi lipid. Cekaman cekaman kekeringan dapat menginduksi terjadinya 

peningkatan peroksidasi lipid. Terjadinya peroksidasi lipid dapat dilihat dengan mengukur 

kandungan MDA pada daun. Walaupun tidak signifikan, kandungan MDA pada daun kedelai 

mulai meningkat pada saat stres ringan. Peningkatan terjadi sangat tinggi pada saat tanaman 

mengalami stres berat (Tabel 1). Pemberian herbisida paraquat juga dapat meningkatkan 

kandungan MDA. Peningkatan drastis terjadi 24 jam setelah aplikasi (Tabel 2). 

 Tabel 1. Kandungan MDA Tanaman Kedelai 0, 4 (Stres Ringan), 10 HSP (Stres Berat) 

Kekeringan. 

Perlakuan 
Kandungan MDA (nmol/g berat segar) 

Varietas Tidar Varietas Burangrang Varietas Panderman 

Kontrol 

 

3016.13 

(68.43) 

3741.94 

(547.43) 

4193.54 

(1094.8) 

Stres ringan 

SE 

3548.38 

(80.64) 

4209.67 

(390.11) 

4338.7 

(1201.91) 

Stres berat 

SE 

5741.93 

(727.77) 

5822.58 

(178.15) 

5709.68 

(522.39) 
Keterangan: SE menunjukkan standar error 

Tabel 2. Kandungan MDA Tanaman Kedelai 24 Jam Setelah Pemberian Herbisida Paraquat 

Perlakuan 
Kandungan MDA (nmol/g berat segar) 

Varietas Tidar Varietas Burangrang Varietas Panderman 

Kontrol 
3016.13 

(68.43) 

3741.94 

(547.43) 

4193.54 

(1094.8) 

Perlakuan 
4870.97 

(550.51) 

5238.7 

(491.72) 

4806.45 

(780.22) 
Keterangan : SE menunjukkan standar error 

 

PEMBAHASAN 

Status air tanaman. Perlakuan cekaman kekeringan yang diberikan selama 10 hari dapat 

menurunkan RWC daun hingga mencapai rata-rata 48 % dibandingkan kontrol. Sebagaimana 

terjadi pada tanaman umumnya, penurunan RWC daun ini diikuti oleh kehilangan turgor daun 

dan akhirnya terjadi kelayuan, penutupan stomata, penurunan fotosintesis dan mempengaruhi 

proses metabolisme dasar lainnya (Kramer, 1995). Kehilangan turgor akibat penurunan RWC 

daun berkaitan dengan kondisi air media tanam. Pada kondisi normal, dimana potensial air media 

lebih tinggi dari pada potensial air tanaman, tanaman akan dapat menyerap air dengan baik. 

Proses ini berlangsung hingga terjadi keseimbangan, yaitu potensial air sel tanaman akan 

meningkat sama dengan potensial air media sehingga tekanan turgor benilai positif (Taiz dan 

Zeiger, 2002). Ketika cekaman kekeringan terjadi, dimana KAM rendah yaitu mencapai rata-rata 

nilai 10%, laju penyerapan air oleh tanaman menurun, sehingga RWC daun juga ikut menurun 

dan akan menurunkan tekanan turgor sel.  

E dan Pn. Penurunan RWC daun akan menurunkan konduktan stomata. Penurunan 

konduktan stomata ini umumnya terjadi pada tanaman untuk mengurangi kehilangan air yang 

berlebihan akibat tingginya nlai E pada kondisi stres (Lawlor, 2002). 

Menurut Purwanto (2003) E tanaman kedelai akan semakin menurun dengan semakin 

lamanya stres air. Stres air akan mengakibatkan kenaikan defisit air tanaman, hal ini terjadi ketika 

kehilangan air akibat transpirasi (oleh daun) melebihi pengambilan air (oleh akar) (Berkowitz, 

1998). Oleh karena itu tanaman cenderung mengurangi kehilangan air berlebihan akibat stres air 

dengan cara menurunkan E. Penurunan E ini berkaitan dengan konduktan stomata, dimana ketika 

stres air meningkat maka tanaman akan mengurangi pembukaan stomata. Sebagai 

konsekuensinya, hambatan stomata ini mengakibatkan berkurangnya suplai CO2 kedalam 

kloroplas, sehingga akan mengurangi Pn (Berkowitz, 1998). Blanco-Shancez et al (2002) telah 

melakukan penelitian dengan dua spesies (Cistus albidus dan Cistus monspeliensis) dan diperoleh 

bahwa kedua spesies tanaman melakukan mekanisme pencegahan terhadap kondisi stres air 

dengan cara menutup stomata, mengurangi luas daun dan konduktivitas hidrolik akar, dan 

epinasti. Semua ini diketahui sebagai mekanisme untuk pengaturan transpirasi dalam menghadapi 

kondisi kekeringan pada tanaman. 

Penurunan tajam Pn terjadi pada saat nilai RWC daun mulai menurun drastis. Hal ini 

berkaitan dengan penurunan konduktan stomata yang menyebabkan penurunan difusi CO2. Laju 
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reduksi CO2 fotosintesis sangat tergantung pada laju difusi CO2 ke sisi aktif enzim Rubisco 

(Berkowitz, 1998).  

Menurut Medrano et al (2002) peningkatan penutupan stomata terjadi sejalan dengan 

semakin lamanya kekeringan, yang diikuti secara paralel oleh penurunan Pn. Bagaimanapun 

konduktansi stomata tidak hanya dikontrol oleh keberadaan air saja, tetapi juga oleh adanya 

interaksi kompleks dari faktor internal dan eksternal daun. ABA sebagai hormon stres memegang 

peranan penting dalam menginduksi penutupan stomata. Konsentrasi ABA di daun akan 

meningkat 50 kali lebih tinggi saat kekeringan terjadi, sehingga dapat mengurangi tranpirasi 

(Taiz dan Zeiger, 2002).  

Menurut Iturbe-ormaextse et al, (1998), perlakuan stress air moderat pada tanaman 

kacang menghambat Pn sampai 75 %, yang kemungkinan disebabkan oleh adanya hambatan CO2 

oleh penutupan stomata karena terjadi penurunan tajam konduktan stomata dan transpirasi, 

sementara itu perlakuan stress air yang berat menyebabkan hilangnya fotosintesis, karena 

hambatan CO2 dan kerusakan aparatus fotosintesis. Cornic (2000) menyatakan bahwa penutupan 

stomata merupakan penyebab utama penurunan laju fotosintesis dibawah kondisi kekeringan 

ringan. Selain itu tanaman juga mengalami kerusakan dalam mekanisme fotosintesis seperti 

terjadi ketidak mampuan dalam pembentukan ATP (Tezara et al., 1999) yang mengakibatkan 

hambatan pembentukan RuBP pada kekeringan ringan.  

Perlakuan paraquat juga dapat secara drastis menurunkan Pn. Iturbe-ormaextse et al 

(1998) juga melakukan percobaan dengan kacang kapri dan mendapatkan bahwa, perlakuan 

paraquat mengakibatkan penurunan fotosintesis, kandungan air, protein, dan kebanyakan 

antioksidan. Lannelli et al (1999) menambahkan bahwa pemberian paraquat pada daun tanaman 

menyebabkan kerusakan pada aparatus fotokimia, mengganggu translokasi proton sepanjang 

membran tilakoid yang berhubungan dengan peningkatan transpor elektron fotosintesis, sehingga 

mengakibatkan produksi ROS dalam kloroplas (Beligni dan Lamattina, 2002). 

Peroksidasi lipid. Peningkatan kandungan MDA, sebagai hasil dari peroksidasi lipid 

terjadi dengan semakin lamanya kekeringan, begitu juga halnya dengan pemberian herbisida 

paraquat. Peningkatan MDA ini menjelaskan bahwa stres air merubah keseimbangan antara 

produksi radikal bebas dan reaksi pertahanan enzimatik (Zhang dan Kirkham, 1994). Peroksidasi 

lipid biasanya digunakan sebagai indikator terjadinya stres oksidatif (Iturbe-ormaextse et 

al.,1998). Tingginya konsentrasi MDA selama kekeringan menyatakan bahwa tanaman 

mengalami cekaman oksidatif. 

 

KESIMPULAN 

1. Cekaman kekeringan dan pemberian herbisida paraquat dapat menurunkan RWC daun. RWC 

terendah terjadi saat tanaman mengalami kondisi stres berat dan 24 jam setelah aplikasi 

paraquat. 

2. Penurunan Pn terjadi seiring dengan penurunan E dan RWC pada perlakuan cekaman 

kekeringan. Hal ini tidak terjadi pada perlakuan paraquat. Kerusakan aparatus fotosintesis 

mengakibatkan penurunan Pn, namun belum menurunkan E pada 24 jam setelah aplikasi 

paraquat. 

3. Perlakuan kekeringan dan pemberian herbisida paraquat dapat meningkatkan peroksidasi 

lipid. Hal ini menandakan bahwa tanaman sedang mengalami stres oksidatif. 
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