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BAB Ie 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Seledri merupakan sayuran yang cukup dikenal dikalangan masyarakat 

Indonesia, tanaman inieberasal dari daerah subtropis Eropa dan Asia. Tanaman 

seledri mempunyai banyak manfaat selain termasuk sayuran yang sehat bagi 

manusia juga  memilikiekandungan kimia yang berkhasiat sebagai obat-obatan. 

Seledri memiliki aroma khas yang banyak diminati sehingga masyarakat Indonesia 

menggunakan seledri sebagai bumbu penyedap sedangkan di luar negri seperti 

China, Jepang dan Korea di gunakan sebagai salad (Prof. H. Azwar Agoes, 2012). 

Pada dasarnyaeprospek seledri sangat cerah, baik di pasaran dalam negeri 

(domestik) maupun luar negeri sebagai komoditas ekspor, namun pembudidayaan 

seledri di Indonesia yang belum dikelola secara komersial dan diantaranya dapat 

merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang hasil survey pertanian 

tanaman sayuran di Indonesia pada tahun 2008, ternyata belum ditemukan data luas 

panen dan produksi seledri secara nasional (Sutrisna, Sastraatmadja, & Ishaq, 

2005). 

Budidayaeseledri masih jarang dilakukan karena kondisi lingkungan yang 

tidak sesuai denganesyarat pertumbuhannya. Tanaman seledri tidak hanya di tanam 

pada kebun yang luas, tetapi pada lahan yang sempit seperti pada lahan perkarangan 

masih dapat diusahakan dalam pot atau polybag. Seledri juga membutuhkan zat 

hara dalam jumlah banyak, khususnya nitrogen, yang diperlukan untuk produksi 

biomassa yang besar, karena itu produksi seledri diperlukan tanah yang sangat 



2 
 

 
 

subur, dengan pemberian unsur hara berupa material organik yang mampu 

memenuhi kebutuhan hara tanaman sehingga tanaman seledri dapat bereproduksi 

dengan baik. Salah satu material organik adalah air cucian beras. Air cucian beras 

dapat di gunakan sebagai material yang menambahkan unsur hara yang dibutuhkan 

tanaman.  

Air cucian beras merupakan limbahedari kegiatan rumah tangga yang sering 

kali terbuang dengan percuma. Air cucian beras mengandung unsur nitrogen, 

fosfor, kalium, magnesium, sulfur, besi dan vitamin B1 . Kandungan tersebut yang 

umumnya berfungsi untukemembantu pertumbuhan tanaman. Berdasarkan hasil 

penelitian Cut Baning (2016) air cucian beras dapat mencukupi kebutuhan hara 

tanaman sehingga dapat mendukung proses metabolismeetanaman dan 

memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan maupun 

perkembangannya. Sejalan dengan hasil penelitian Muhammad Alham (2017) 

menyebutkan unsur nitrogen, protein, dan kalium merupakan unsureyang di 

butuhkan tanaman seledri dalam proses pertumbuhan vegetatif, karena dapat 

mempercepat pertumbuhan  tangkai dan daun tanaman seledri.  

Pemanfaatane air cucian beras yang digunakan sebagai material organik 

yang dapat memicu pertumbuhan tanaman yang berhubungan langsung dengan 

pembelahan sel mitosis pada akar tanaman seledri, karena pembelahan sel memiliki 

peranan yang penting dalam pertumbuhan dan peningkatan produksi tumbuhan. 

Pembelahan sel secara mitosis merupakan dasar dalamepembiakan vegetatif 

tanaman biasanya terdapat di bagian apikal tanaman (ujung akar/ batang). Prsoses 

mitosis terjadi didalam sel somatik yang bersifat maristematik (Novel , 2010). 
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Mitosis merupakan pembelahan sel somatik, yang terdiri dari tahap profase, 

metaphase anafase dan telofase. Dari beberapa tahap ini memiliki waktu 

pembelahan yang berbeda-beda tergantung jenis sel yang membelah. Pada fase 

profase merupakan tahapan pembelahan sel yang paling lama dan membutuhkan 

energi yang besar, fase ini   membutuhkan waktu sekitar 30-60 menit. Fase metafase 

membutuhkan waktu sekitar 2-6 menit, pada fase ini kromosom menyusun diri 

secara acak pada satu bidang ekuator atau tengah-tengah sel. Fase anafase 

membutuhkan waktu sekitar 3-5 menit, pada fase ini komosom yang mengumpul 

ditengah sel terpisah dan mengumpul pada masing-masing kutub sehingga terlihat 

ada dua kumpulan kromosom, dan fase telofase membutuhkan waktu sekitar 30-60 

menit, pada telofase terjadi peristiwa kariokinesis (pembagian inti menjadi dua 

bagian) dan sitokinesis (pembagian sitoplasma menjadi dua bagian), pada fase ini 

pembelahan telah selesai. Sel telah terbagi menjadi dua sel anakan, masing – 

masing memiliki inti yang mengandung 4 kromosom dengan bahan genetik yang 

sama dengan induknya (Heddy, 1994).  

Aktifitas sel yang sedang berpurifikasi dalam suatu populasi sel dapat 

diukur dengan menghitungsindeks mitosisnya. Indeks mitosis merupakan  

perbandingan jumlah sel-sel yang mengalami mitosisnya baik pada fase profase, 

anaphase, metaphase, serta telofase dengan jumlah keseluruhan sel dalam suatu 

populasi sel. Pada fase mitosis juga perlu memperhatikan waktu pembelahan 

selnya, waktu pembelahan sel setiap tanaman itu berbeda-beda dan tidak konstan, 

setiap tanaman sebenarnya memiliki jam biologi yang mengatur waktu optimum 

pembelahan mitosis. Menurut Aristya (2014) penentuan waktu pembelahan sel 
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sangat diperlukan karena pada tahap ini karakter-karakter kromosom dapat diamati 

dengan jelas. Setelah mengetahui waktu pembelahan mitosis pada tanaman hal yang 

harus diperhatikan selanjutnya adalah waktu pemotongan akar. Waktu pemotongan 

akar berkaitan dengan durasi mitosis dan indeks mitosis. Durasi mitosis setiap 

spesies tanaman bergantung pada kondisi lingkungan, faktor utama dari durasi 

mitosis yaitu temperatur dan nutrisi. Indeks mitosis sebenarnya mencerminkan 

proses pertumbuhan, dimana semakin besar indeks mitosisnya maka tumbuhan 

tersebut tumbuh dengan baik, untuk memahami proses mitosis tidak hanya 

menggunakan proporsi waktu yang sel habiskan disetiap tahap siklus selnya saja, 

tetapi dengan mengetahui indeks mitosis pada sel tersebut juga dapat membantu 

untuk memahami proses mitosis pada sel. 

Perkembangan dunia pendidikan dengan seiring waktu, dibutuhkan sumber 

belajar untuk mendukung proses pembelajaran. Sumber belajar menurut Musfiqon 

(2012) kebutuhan penting sebagai sumbereinformasi yang diperlukan dalam suatu 

pembelajaran. Perlunya sumber belajar konstektual yang bersumber dari 

lingkungan sekitar akan menambah wawasan lebih luas bagi peserta 

didik.Berdasarkan hal tersebutemaka dilakukan penelitian dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh air cucian beras terhadap indeks mitosis akar seledri dan  

pemanfaatan hasil dari penelitian yang dijadikan sebagai sumber biologi dalam 

materi siswa SMA/MA kelas 12 KD 3.4 menganalisis proses pembelahan sel. 

Penulis mengangkat judul ” Pengaruh air cucian beras terhadap indeks mitosis 

akar seledri (Apium grafveolens L.)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh perbedaanepemberian air cucian beras terhadap fase mitosis 

akar seledri (Apium grafveolens L.)? 

2. Bagaimana pemanfaatan hasilepenelitian air cucian beras terhadap fase mitosis 

akar seledri (Apium grafveolens L.) sebagai sumber belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1.  Untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian air cucian beras terhadap 

indeks mitosis ujung akar seledri (Apium grafveolens L.) 

2. Untuk memanfaatkanehasil penelitian pengaruh pemberian air cucian beras 

terhadap fase mitosis akar seledri (Apium grafveolens L.) sebagai sumber 

belajar biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat menambah keilmuan khususnya dalam ilmu 

mikroteknik,yaituemembuktikan bahwa air cucian beras berpengaruh terhadap 

pertumbuhan akar seledri(Apium grafveolens L.) melalui indeks mitosis pada ujung 

akar tanaman genus Apium dengan metode squash. 
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2. Manfaat Praktik 

a. Manfaat bagi peneliti 

Manfaat bagiepeneliti ialah memberikan pengetahuan dari manfaat 

kandungan air cucian beras berpengaruh terhadap  fase mitosis akar seledri (Apium 

grafveolens L.).  

b. Manfaat bagi pendidikan 

Pendidikan, mempermudah pemahaman para siswa sebagai media 

pembelajaran mataepelajaran biologi dalam materi pembelahan mitosis karena 

dapat mengamati pembelahan mitosis secara langsung pada preparat mitosis akar 

seledri (Apium grafveolens L.).  

c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

         Hasil Penelititian ini dapat dimanfaatkanesebagai referensi ilmiah bagi 

penelitian selanjutnya atau menjadi dasar acuan bagi peneliti yang lebih mendalam 

berkenan dengan pembelahan sel mitosis yang dipengaruhi oleh air cucian beras  

pada tanaman genus Apium. Hal ini sangat berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan baik bagi kalangan akademis maupun masyarakat umum. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

         Agar penelitian tidakemenyimpang dari permasalahan, perlu adanya batasan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini limbah air cucian beras putih. 

Limbah air cucian beras yang diambil dari proses pencucian beras dirumah 
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dengan cara air cucian beras  dibedakan menjadi 3 yaitu air cucian beras pertama, 

kedua, ketiga.   

2. Bibit tumbuhan yangedigunakan yakni seledri (Apium grafveolens L.) yang 

didapatkan dari kota Batu. 

3.  Tanaman yang digunakan beumur 25 hari, bagian organ tanamaneyang 

digunakan adalah bagian akarnya, karena bagian tersebut paling mudah untuk 

mengetahui fase pembelahan sel. 

4. Pada penelitian iniepemotongan akar dilakukan pada jam 06.00 WIB. Umumnya 

tanaman melakukan pembelahan sel pagi hari, dikarenakan pada pagi hari sel-

selnya aktif membelah. Penelitian  tiga spesies Genus Allium, aktifitas 

pembelahan mitosis yang paling aktif terjadi pada pukul 06.00 (Cahyono et al., 

2016). 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Fase mitosis adalah pembelahan sel dimana berlangsung pembelahan dan 

pembagian nukleusebeserta kromosom-kromosom didalam nukleus yang 

semula satu buah saja akan menjadi dua nucleus anakan yang identik (Suryo, 

1995) 

2. Air cucian beras mengandung karbohidrat, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, 

sulfur, besi dan vitamin B1. Kandungan tersebut yang umumnya berfungsi untuk 

membantu pertumbuhan tanaman. 

3. Budidaya seledri masihejarang dilakukan di kota besar karena kondisi 

lingkungan yang tidak sesuai dengan syarat pertumbuhannya. 
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4. Pembuatan preparat mikroskopis menggunakan metode squash yaitu suatu

metode untuk mendapatkan sesuatu organisme secara keseluruhan sehingga 

didpatkan sediaan yang tipis dan dapat dilihat dibawah mikroskop 

5. Indeks mitosis adalaheperbadingan jumlah sel yang mengalami mitosis yaitu

pada fase profase, metafase, anaphase dan telofase dengan jumlah keseluruhan 

sel dalam populasi sel. 

6. Media pembelajaranebiologi merupakan salah satu komponen pemelajaran yang

mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar dan mengajar biologi. 


