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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan identik 

dengan sel induk. Mitosis hanya terjadi pada sel eukariot, yaitu pada sel somatik 

yang bersifat meristematik. Adanya mitosis menjadikan setiap sel tanaman 

memiliki kandungan genetik yang sama pada setiap organ tanaman, kecuali terjadi 

mutasi (Purnama, Martasari, Kendarini, & Saptadi, 2017). Fase mitosis 

merupakan proses pembagian genom yang telah digandakan oleh ke dua sel yang 

identik yang dihasilkan oleh pembelahan sel (Novel, 2010). 

Mitosis biasanya merupakan periode fase terpendek dalam siklus 

pembelahan sel, selebihnya merupakan fase interfase yang terdiri dari Gap-1 (G1), 

sintesis DNA (S), dan Gap-2 (G2) (Purnama et al., 2017). Mitosis merupakan 

pembelahan sel yang terdiri dari tahap profase, metaphase anafase dan telofase. 

Beberapa tahap ini memiliki waktu pembelahan yang berbeda-beda tergantung 

jenis sel yang membelah. 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
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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 (Cahyono, 2016). 

Indeks mitosis merupakan perbandingan jumlah sel-sel yang mengalami 

mitosisnya baik pada fase profase, metafase, anafase 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 (Diana, 2018). Setiap 

tanaman memiliki waktu optimum pembelahan sel secara mitosis yang berbeda-

beda, pada umumnya tanaman melakukan pembelahan sel pada pagi hari 

(Purnama et al., 2017). 

Tanaman membutuhkan vitamin dalam proses pertumbuhan, salah satu 

vitamin yang dibutuhkan tanaman dalam proses pembelahan sel yaitu vitamin B1. 

Vitamin B1 merupakan kelompok vitamin B, yang mempunyai peranan di dalam 

metabolisme tanaman dalam hal mengkonversikan karbohidrat menjadi energi 

untuk menggerakkan aktifitas di dalam tanaman (Wulandari, Muhartini, & 

Trisnowati, 2011). Tiamin termasuk vitamin B1 yang berfungsi untuk 

mempercepat pembelahan sel pada meristem akar (Untari & Puspitaningtyas, 

2006). Air cucian beras dapat mencukupi kebutuhan hara tanaman sehingga dapat 
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mendukung proses metabolisme tanaman dan memberikan pengaruh yang baik 

terhadap pertumbuhan maupun perkembangannya (Baning, Rahmatan, & 

Supriatno, 2016). 

Menurut Baning et al. (2016) proses pencucian beras biasanya dicuci atau 

dibilas sebanyak 3 kali sebagai upaya untuk membersihkan beras dari kotoran. 

Sejalan dengan hasil penelitian Wulandari, Muhartini, dan Trisnowati (2011) 

menyebutkan bahwa pada proses pencucian beras biasanya dicuci atau dibilas 

sebanyak 3 kali sebagai upaya untuk membersihkan beras dari kotoran. Air cucian 

beras atau sering disebut sebagai leri (bahasa Jawa) berwarna putih susu, hal itu 

berarti bahwa protein dan vitamin B1 yang banyak terdapat dalam beras juga ikut 

terkikis. Sehingga protein dan vitamin B1 banyak terkandung di dalam air leri 

atau air cucian beras. 

Menurut Diana (2018) berdasarkan hasil penelitiannya dengan 

menggunakan presentase pengambilan air cucian beras yaitu diperoleh dari 1 kg 

beras dengan 1,5 liter air untuk air cucian beras pertama. Air cucian beras kedua 

dan ketiga didapatkan dari beras sebelumnya dengan penambahan 1,5 liter air dari 

setiap perlakuannya. Penyiraman dilakukan 2 hari sekali pagi dan sore dengan 

masing-masing perlakuan yang diberikan 200 ml per tanaman mendapatkan hasil 

bahwa air cucian beras ketiga menunjukkan nilai tertinggi terhadap indeks mitosis 

akar seledri Apium graveolens L. jika dibandingkan dengan air cucian pertama 

dan kedua. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Wulandari et al., 2011) bahwa air 

cucian beras ketiga yang tidak pekat (encer) dapat menyebabkan viskositas cairan 

rendah sehingga tanaman khususnya akar akan lebih mudah mengabsorpsi yang 
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kemudian akan disalurkan dan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan 

akar. 

Selain vitamin, waktu pembelahan sel juga sangat perlu diperhatikan pada 

fase mitosis. Waktu pembelahan sel setiap tanaman berbeda-beda, setiap tanaman 

memiliki jam biologi yang mengatur waktu optimum pembelahan mitosis. 

Menurut Aristya (2014) penentuan waktu pembelahan sel sangat diperlukan 

karena pada tahap ini karakter-karakter kromosom dapat diamati dengan jelas. 

Menurut Anggarwulan, Etikawati, dan Setyawan (1999) waktu optimum 

pembelahan mitosis tanaman pada pagi hari sekitar jam 08.00-13.00 dikarenakan 

pada pagi hari sel-selnya banyak pada kondisi aktif. 

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. 

Beberapa spesies tanaman memerlukan suhu tertentu dan lama penyinaran yang 

berbeda, sehingga untuk mendapatkan waktu potong yang tepat diperlukan 

pengamatan yang berulang-ulang pada waktu yang berbeda (Abidin, 2014a). 

Menurut Abidin (2014a) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa Allium cepa memiliki indeks mitosis sebesar 11.326% dengan waktu 

pembelahan terjadi pada jam 12.00 WIB, sedangakan pada Allium fistulosum 

memiliki indeks mitosis 12.617% dengan waktu pembelahan terjadi pada jam 

06.00 WIB. Menurut Cahyono (2016) berdasarkan hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa pembelahan sel mitosis tiga spesies Genus Allium (Allium 

ascalonicum, Allium cepa, dan Allium fistulosum) memiliki pembelahan sel yang 
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berbeda-beda. Allium ascalonikum pembelahan sel tertinggi pada pukul 06.00 

WIB dengan nilai indeks mitosis 56,32%, Allium cepa pembelahan sel tertinggi 

pada pukul 12.00 WIB dengan nilai indeks mitosis 57,19%, sedangakan Allium 

fistulosum pembelahan sel tertinggi pada pukul 06.00 dengan nilai indeks mitosis 

55,29%. 

Berdasarkan hasil penelitian terkait indeks mitosis yang dijadikan 

referensi. Penelitian tentang indeks mitosis memang telah banyak diteliti oleh 

beberapa orang seperti perbedaan fase mitosis tiga spesies (Genus Allium) 

berdasarkan waktu pembelahan sel salah satunya dari Cahyono (2016). Namun, 

belum ada yang melakukan penelitian tentang pengaruh air cucian beras terhadap 

indeks mitosis berdasarkan waktu pembelahan sel pada akar bawang merah 

(Allium ascalonicum L.) khususnya kombinasi perlakuan antara air cucian beras 

dengan waktu pemotongan akar. Bawang merah (Allium ascalonicum L.) 

merupakan bahan yang mudah digunakan untuk melihat pembelahan mitosis sel. 

Menurut Abidin (2014b) spesies dari genus Allium merupakan bahan yang baik 

untuk diproses menjadi preparat mitosis karena kromosom spesies tersebut 

termasuk bertipe besar serta memiliki jumlah autosom sedikit yaitu 16 kromosom 

sehingga kromosom mudah diamati. 

Selanjutnya, hasil penelitian ini berpotensi untuk dijadikan sebagai media 

pembelajaran yang dapat mendukung pada materi pembelahan sel. Materi 

pembelajaran pembelahan mitosis sel merupakan kumpulan konsep konkret yang 

dapat dipahami siswa dengan cara melakukan kegiatan pengamatan pembelahan 

mitosis sel secara langsung melalui media preparat mitosis akar tanaman. 



6 
 

 

Perlunya sumber belajar konstektual yang bersumber dari lingkungan sekitar akan 

menambah wawasan lebih luas bagi peserta didik. Berdasarkan hal tersebut maka 

dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh air cucian beras 

terhadap indeks mitosis akar bawang merah dan pemanfaatan hasil dari penelitian 

yang dijadikan sebagai media pembelajaran biologi dalam materi siswa SMA/MA 

kelas XII pada Kurikulum 2013 untuk mencapai KD 3.4 yaitu menganalisis proses 

pembelahan sel. Sehingga dari masalah yang sudah dijelaskan di atas penulis 

mengangkat judul “Pengaruh Air Cucian Beras Terhadap Indeks Mitosis 

Berdasarkan Waktu Pembelahan Sel Pada Akar Bawang Merah (Allium 

ascalonicum L.) Sebagai Media Belajar” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh air cucian beras terhadap indeks mitosis akar bawang 

merah (Allium ascalonicum L.)? 

2. Adakah pengaruh waktu terhadap indeks mitosis pada akar bawang merah 

(Allium ascalonicum L.)? 

3. Apakah hasil penelitian pengaruh air cucian beras terhadap indeks mitosis 

berdasarkan waktu pembelahan sel pada akar bawang merah (Allium 

ascalonicum L.) dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media 

pembelajaran? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui adanya pengaruh air cucian beras terhadap indeks mitosis akar 

bawang merah (Allium ascalonicum L.) 

2. Mengetahui adanya pengaruh waktu terhadap indeks mitosis pada akar 

bawang merah (Allium ascalonicum L.) 

3. Mengetahui pemanfaatan hasil penelitian pengaruh air cucian beras 

terhadap indeks mitosis berdasarkan waktu pembelahan sel pada akar 

bawang merah (Allium ascalonicum L.) sebagai salah satu media 

pembelajaran 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah keilmuan khususnya dalam 

bidang reproduksi sel, yaitu membuktikan bahwa kandungan vitamnin B1 

yang ada di dalam air cucian beras berpengaruh terhadap pembelahan sel 

pada akar bawang merah (Allium ascalonicum L.) melalui indeks mitosis 

pada ujung akar yang diamati dengan metode squash. 

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat bagi peneliti 

Manfaat bagi peneliti ialah memberikan pengetahuan bahwa 

kandungan air cucian beras berpengaruh terhadap fase mitosis akar 

bawang merah (Allium ascalonicum L.). 
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b. Manfaat bagi pendidikan 

Menambah wawasan para siswa bahwa air limbah cucian beras 

memiliki pengaruh terhadap pembelahan mitosis yang dapat diamati 

secara langsung pada preparat mitosis akar bawang merah (Allium 

ascalonicum L.). 

c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Hasil Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah bagi 

penelitian selanjutnya atau menjadi dasar acuan bagi peneliti yang 

lebih mendalam berkenaan dengan pembelahan sel mitosis yang 

dipengaruhi oleh air cucian beras pada bawang merah (Allium 

ascalonicum L.). Hal ini sangat berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan baik bagi kalangan akademis maupun masyarakat umum. 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar penelitian tidak menyimpang dari permasalahan, perlu adanya 

batasan penelitian sebagai berikut : 

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

IR 64.  

2. Limbah air cucian beras yang diambil dari proses pencucian beras yang 

dilakukan di rumah. Air cucian beras dibedakan menjadi 3 yaitu air cucian 

beras pertama, kedua, dan ketiga. 

3. Air cucian beras diperoleh dari 1 kg beras dengan 1,5 liter air untuk air 

cucian beras pertama. Air cucian beras kedua dan ketiga didapatkan dari 

beras sebelumnya dengan penambahan 1,5 liter air pada setiap 
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perlakuannya. Penggantian media air dilakukan 2 hari sekali dengan 

masing-masing perlakuan sebanyak 200 ml per tanaman. 

4. Tanaman yang digunakan yakni umbi bawang merah (Allium ascalonicum 

L.) yang berumur 2 bulan (setelah panen) atau yang biasa dijual di pasar. 

5. Umbi yang telah mengeluarkan akar (setelah 1 minggu tanam) dipotong 

ujung akarnya pada pukul 06.00, 09.00, dan 12.00 WIB. 

1.6 Definisi Istilah 

1. Mitosis adalah proses pembelahan sel induk menjadi dua sel anakan secara 

sempurna, dimana setiap sel anakan membawa kromosom yang jumlahnya 

sama dengan sel induk (Nurhayati & Darmawati, 2017).  

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

magnesium, sulfur, besi dan vitamin B1 (Baning et al., 2016). Kandungan 

tersebut yang umumnya berfungsi untuk membantu pertumbuhan tanaman. 

3. Indeks mitosis adalah perbadingan jumlah sel yang mengalami mitosis 

yaitu pada fase profase, metafase, anafase dan telofase dengan jumlah 

keseluruhan sel dalam populasi sel. 

4. Media pembelajaran biologi merupakan salah satu komponen 

pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar 

dan mengajar biologi. 

 

 

 


