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PENDAHULUAN .  

  

  

  

 Diskripsi singkat . Dalam kuliah ini  akan 
dibahas tentang ruang lingkup jaringan meristem, 
teori tentang struktur titik tumbuh. Teori sel 
apikal. Teori Histogen yang dikemukakan  oleh 
HANSTEIN.  Perkembangan Apek Pucuk Pada 
Pteridhophyta, Gymnospermae, Angiospermae. 

  
   



BAB II. 
JARINGAN MERISTEM 

 Jaringan meristem 
  

 Merupakan jaringan yang masih muda dan bersifat 
embrionik karena sel-selnya masih aktip mengadakan 
pembelahan . 
 Ciri-cirinya adalah 
1. Sel-selnya kecil-kecil, berdinding tipis. 
2. Dinding selnya terdiri dari zat pektin dan selnya kaya 
 akan plasma. 
3. Vakoula kecil dan banyak. 
4. Bentuk selnya seperti kubus / isodiametris / prisma 
5. Tidak mempunyai ruang antar sel. 



• Mengetahui perkembangan anatomi pucuk 
batang dan histogenesis batang, 
perkembangan anatomi  menurut teori Tunika 
Corpus ,  perkembangan anatomi pucuk   
menurut teori   Buvat. perkembangan anatomi  
pucuk  menurut teori Pophan.  

• Pekerkembangan dan histogenesis Batang. 
Perkembangan struktur primer dan sekunder 

• Perkembangan anatomi cabang. 

 



Menurut asal terjadinya  

Jaringan meristem terbagi menjadi 2 ; 

1. Meristem primer yaitu meristem yang berasal 
 dari  sel –sel embrio , misalnya terdapat pada 
 ujung  akar yang biasanya disebut dengan 
 titik  tumbuh apikal sehingga mampu tumbuh 
 memanjang.  

 



• 2.  Meristem sekunder yaitu meristem yang 
 jaringan (sel-selnya) telah berdifrensiasi 
dan  berfungsi sebagai jaringan dewasa 
dan dapat  membelah-kembali  menjadi 
meristem lagi.  Meristem sekunder 
meliputi kambium dan  kambium gabus ( 
felogen ).  

 



Menurut letaknya dapat menjadi 3. 

 

1 ) meristem apikal : yaitu apikal muda ( meristem)  
yang  dibentuk oleh sel-sel initial pada ujung batang 
atau akar. 

  

2) meristem lateral atau meristem samping adalah 
jaringan muda yang terbentuk oleh sel=sel initial letak 
jaringan ini ditepi dari alat-alat tumbuhan . 

  

3) meristem interkalar adalah jaringan muda yang 
terbentuk oleh sel-sel initial letak jaringan ini antara 
bagian –bagian dari alat-alat tumbuhan ( antara jaringan 
–jaringan dewasa ). 

 



 



Berdasarkan bagian diatas , jaringan muda 
primer berasal dari sel-sel initial yang 
disebut promeristem ( primordial –
meristem = embrionik meristem ) yang 
selanjutnya dalam perkembangannya 
menjadi pula cikal bakal jaringan dewasa. 
jaringan dasar atau parenkim 



• Diantaranya ada menjadi (a) protoderm 
karena pengaruh difrensiasi dapat 
berlangsung berlangsung system 
epidermis , ( b) prokambium , yang 
selanjutnya berkembang menjadi 
jaringan pengangkut primer, dan ( c) 
meristem dasar , yang selanjutnya 
berkembang menjadi system jaringan 
dasar atau parenkim 

 



Meristem apical dan interkalar kedua-keduanya 
termasuk meristem primer , yang berasal dari sisa –
sisa jaringan embrio . Meristem apical ternyata 
merupakan jaringan muda yang meyebabkan 
pertumbuhan akar dan batang menjadi panjang . 
Selanjutnya meristem apical ini tempat 
berlangsungnya keadaan yang berbeda-beda ,  



• misalnya sel-sel yang berbentuk dan 
merupakan rangkaian atau lapisan sel 
yang berbeda bentuk dan isinya , selain 
itu sel-sel yang terbentuk ruang-ruang 
antar sel . Tidak begitu jauh jaraknya dari 
meristem apical ini akan terbentuk sel-sel 
dewasa , di sini sel –sel tersebut 
berkembnag menjadi besar , 
berlangsungnya penebalan –penebalan 
serta memproleh karasteristik baru.  

 



  Pada kebanyakan Monocotyledoneae 
terutama Gramineae , ruas-ruas batangnya dapt 
tumbuh bertambah panjang , hal ini karena adanya 
meristem interkalar yaitu pada pangkal nodus-
nodusnya ( buku-buku batangnya ) , sel-sel disini 
tetap aktif untuk membelah ( meristem ).  

 Meristem sekunder bentuknya kebanyakan 
berbentuk prisma atau pipih yang dibagian 
tengahnya terdapat vakoule yang besar .Mengenai 
cambium dan cambium gabus dapt dijelaskan sbb; 

 



• a. Tumbuh-tumbuhan golongan 
Dicotyledoneae dan  Gymnospermeae 
umumnya memiliki cambium ,  berbenyuk 
lingkaran dalam akarnya maupun  dalam 
 batangnya . Berdasarkan penyelidikan 
 ternyata  cambium itu ada pula yang  
terdapat   pada beberapa  tumbuhan dari 
golongan  Monocotyledoneae ( Agave, 
 Aloe, Jucca, Dracaena ) . 

 



• a. Tumbuh-tumbuhan golongan 
Dicotyledoneae dan  Gymnospermeae 
umumnya memiliki cambium ,  berbenyuk 
lingkaran dalam akarnya maupun  dalam 
 batangnya . Berdasarkan penyelidikan 
 ternyata  cambium itu ada pula yang  
terdapat   pada beberapa  tumbuhan dari 
golongan  Monocotyledoneae ( Agave, 
 Aloe, Jucca, Dracaena ) . 

 



 Phelogen atau cambium  gabus 
umumnya terdapat pada bagian kulit 
batang tumbuhan, dapat membentuk 
jaringan gabus, yang sukar atau yang tidak 
dapat dilalui air atau zat lainnya. . Sel-sel 
gabus ini umumnya tidak aktif atau mati. 

  

   



• Sehubungan dengan pembentukan 
dinding sel baru pada sel-sel 
meristem maka dinding sel tersebut 
dapat dibedakan atas tiga macam 
jika ditinjau dari arah letak 
pembentukan dinding itu . 

• Jelasnya  

 
 



• a).  dinding sel yang periklinal atau tangensial 
dalam hal ini arah  dinding sel baru, sejajar 
dengan permukan alat tumbuhan . 

• (b). dinding sel yang radial yaitu apabila arah 
dinding sel baru,  itu sejalan dengan arah jari-
jari yang biasanya terletak pada  bidang median . 

• ( c) dinding sel yang antiklinal , yaitu apabila arah 
dinding sel  baru itu,seakan –akan tegak lurus 
pada arah –ara(h yang telah  dikemukakan 
diatas ( tangensial dan radial ).   

 



Teori tentang struktur titik tumbuh..  

Terdapat beberapa teori  

( a) Teori sel apikal  

Dalam teori ini yang diperhatikan ialah sel-
sel apikal yang memiliki karakteristik 
tersendiri dan memiliki karakteristik yang 
komplek.  

 

 



• 1. Yang memiliki karakteristik tersendiri . 

•       Tumbuh-tumbuhan yang kenyataannya 
banyak mengandung atau terdapat sel apikal 
dengan sifatnya tersendidri adalah tumbuhan 
dari golongan Alge, Bryophyta , beberapa 
Psilotaceae.,dan dari species Silaginella. Pada 
akar rumbuhan ini berbentuk kerucut dengan 
letak terbalik atau kerucuk dengan puncaknya 
kearah akar.  

 



• Sel initial ini dalam kegiatan 
membelahnya , dalam bentuk sel 
baru akan membentuk dinding sel 
baru yang sejajar dengan salah satu 
dinding sel initial tersebut.   Keadaan 
ini tetap berlaku setiap kali 
pembelahan. 

 



• Sel initial ini dalam kegiatan pembelahannya , 
ternyata mampu pula melangsungkan 
pembelahan kearah ujung akar, dengan 
demikian maka sel pada ujung yang 
dihasilkannya dalam kegiatan pembelahan 
selanjutnya akan membentuk sel –sel Calyptra 

( tudung akar ) yang baru.  

 



2. Yang memiliki karakteristik yang kompleks . 

Tumbuh-tumbuhan yang kenyatannya mengandung 
sel-sel apikal yang sifatnya kompleks yaitu tumbuhan 
Gymnospermae, Angiospermae . Pada golongan 
tumbuh-tumbuh ini pada puncak-puncak akarnya 
terdapat sejumlah sel initial , jadi tidak hanya 
tersendiri dari satu sel initial seperti pada tumbuhan 
–tumbuhan pada (1) . 

  



• b ) Teori Histogen . 

• Teori ini dikemukan oleh HANSTEIN merupakan 
teori lama yang bermanfaat untuk menjelaska 
tentang pertumbuhan pada titik tumbuh dari 
Spermatophyta atau tumbuhan biji. Selanjutnya 
pandangan tentang teori ini ternyata berlangsung 
lama yang dapat di gunakan dalam menjelaskan 
tentang terjadinya jaringan –jaringan dan alat 
pada rumbuhan berkayu  

 



• Teori Histogen ini menjelaskan , bahwa tiap 
titik tumbuh batang serta akar terdiri dari 
zone-zone atau lapisan – lapisan sel . Zone 
atau lapisan sel ini disebut Histogen Yang 
terdiri dai : 

 



• 1. Bagian pusat yang disebut plerome yang 
membentuk empulur dan  jari- jari pengangkut 
primer, ( silinder pusat = stele ). 

2. Lapisan terluar yang disebit dermatogen akan 
membentuk  epidermis , dermatogen ini 
biasanya terdiri satu lapisan. 

3. Lapisan diantara plerome dan dermatogen , 
yang merupakan lapisan sel yang disebut 
periblem , lapisan ini biasanya terdiri beberapa 
lapisan sel , selanjutnya akan membentuk kortek 
atau jaringan kulit kayu. 
 

 
 



 



Teori Tunica – Curpus . 

 Teori ini dikemukan oleh SCHMIDT, yang pada 
dasarnya teori bermanfaat untuk menjelaskan 
tentang cara pembentukan ( ontogeni ) batang-
batang tumbuhan berkayu atau berbiji , yang 
dalam hal ini tentu yang telah mempunyai berkas 
pembuluh . 

 



• Jelasnya teori ini sbb:  

•  Pada tumbuh-tumbuhan tentang 
titik tumbuhnya mempunyai dua 
zone, yang terpisah dalam 
susunannya , yaitu adanya cospus 
dan tunica. 
 



• Yang dimaksud dengan corpus , ialah 
bagian pusat dari titik tumbuh , bagian 
atau dari zone ini selain lebih luas 
ternyata sel-selnya juga lebih besar. 
Selanjutnya sel-sel ini sesuai dengan 
keadaannya yang meristematik akan 
membelah –belah, akan tetapi secara 
tidak 



• Yang dimaksud dengan tunica , yaitu bagian 
atau zone paling luar dari titik tumbuh , pada 
daerah atau zone hanya terdiri beberapa 
lapisan sel ( kadang hanya satu lapisan sel )  . 
Lapisan sel ini tumbuh dan berkembang 
mengintari zone curpus . Sel-sel dibagian ini 
biasanya berbentuk lebih kecil jika kita 
bandingkan dengan sel-sel pada corpus , sel-
sel berkumpul membentuk lapisan –lapisan 
atau seludang.  

 

 



Berbeda dengan sel-sel pada corpus , sel-
sel pada tunica melakukan pembelahan , 
dalam hal ini pembelahan-pembelahannya 
lebih terbatas ( terutama pembelahan 
antiklinal ) yang selanjutnya berkembang 
menjadi jaringan primer. 

  

    
 



• Pada ujung akar tumbuhan biasanya  masih 
ada bagian yang paling terminal yaitu yang 
berfungsi melindungi sel-sel initial , yaitu; 
calyptra atau tudung akar ( root- cap ) 



 





Perkembangan Organ Tumbuhan 

  

MERISTEM APIKAL  

  

           Pada abad ke sembilam belas para peneliti 
terutama menghadapi permasalahan tentang 
jumlah cikal bakal pada puncak dan diterminasi 
jaringan yang diturunkan. Cikal bakal dapat 
dikenal melalui penyelidikan mikroskop dan 
melalui penggunaan asumsi yg didasarkan atas 
orentasi pada pembelahan sel .  



• Percobaan –percobaan telah banyak dibuat 
utk menditerminasikan lokasi serta jumlah 
cikal bakal dg penggunaan kholkisin . Dengan 
penggunaan senyawa ini dimungkinkan 
menambah jmlah kromosom dalam sejmlh 
kecil sel dan karena sel semacam itu memiliki 
jumlah kromosom yg lebih banyak maka dapat 
diidentifikasi semua sel yng diturunkan dari 
sel perlakuan dg kholkisin . Jika sel itu 
dipengaruhi cikal bakaL 



• segenap daerah jaringan , dihasilkan lah sel-
sel yang jmlh kromosom yg lebih banyak, jadi 
kimera polipoid dapat dibentuk secara buatan. 
Gajala ini memungkinkan untuk 
mengindentifikasi cikal bakal. Meskipun cikal 
bakal bersifat permanen , ada pendapat 
digantikan oleh sel –sel cikal bakal yg baru. 

 



APEK PUCUK VEGETATIF 

  

 Pada tahun 1759 Wolff menemukan bahwa 
daun baru serta jaringan  batang muncul di daerah 
batang yang paling puncak . dinamakan daerah ” 
punctum vegetationis ” istilah sekarang dinamakan 
apeks pucuk. Apeks pucuk sebenarnya diangap 
sebagai bagian ujung ( terminal ) pucuk tepat diatas 
primodium daun paling atas . Ada perbedaan besar 
dalam bentuk dan ukuran apeks diantara anggota 
Spermatofita .  



• Pada penampang membujur tengah-tengah 
apeks umumnya nampak agak cembung.. 
Pada Anacharis dan Myriophylum serta 
beberapa jenis rumput-rumputan , bentuk 
apeks berupa kerucut sempit dengan ujung 
membulat, sedangkan pada beberapa jenis 
tumbuhan misalnya Drimys dan Hibiscus 
syaricus , bentuknya agak cekung. 

•   

 



• Sebelum pembentukan setiap daun , meristem 
apikal akan sangat melebar dan sesudah muncul 
primordium daun maka meristem tersebut akan 
kembali menyempit. Fenomena ini berirama, 
yaitu proses yang selalu berulang kembali dengan 
adanya inisiasi setiap daun atau pasangan daun. 
Schmidt ( 1924 ) memperkenalkan istilah daerah 
minimal dan maksimal dari apeks. Untuk jangka 
waktu antara inisiasi suksetif dua daun atau dua 
pasang daun dia menyarankan penggunaan istilah 
plastokron . 
 
 



 Perkembangan Apek Pucuk Pada Pteridhophyta 

 Mempunyai satu atau lebih sel pemula. 

- Menghasilkan sel-sel disekitarnya. 

- Bila hanya terdiri satu sel pemula disebut sel Apikal dan 
 apabila lebih dari satu sel pemula disebut pemula ( inisial ) 
 apical.  

- Bentuk sel pemulanya biasanya tetra hidris.   

- Sel apical tunggal diketemukan pada Psilotales , Equisetum 
 dan beberapa tumbuhan paku.  

- Sel apical tunggal berbelah dg cara sedemikian shg sel-sel 
 baru akan terbentuk di semua sisinya. 

  





Perkembangan Apek Pucuk pada Gimnospermae 
/Spematophyta. 

  

Jaringan apek pucuk Gimnospermae 
/Spematophyta. Diperkirakan merupakan meristem 
premodial ( promeristem ) terdiri dari sel –sel yang 
tak terdifrensiasi . 

-  Bidang pembelahannya dapat bersifat antiklinal 
atau periklinal dapat pula  secara diagonal.    

-   



• Ke khasan dari Gimnospermae bahwa arah 
pembelahan sel di permukaan  apeks itu anti 
klinal dan priklinal sekali gus , dan dengan dmkian 
lapisan  teratas mewakili zone inisiasi seluruh 
apeks dan dinamakan meristem  permukaan. 

• -  Gambaran yang mencolok pd gimno adalah 
adanya zone yang jelas berbeda  dari sel induk 
sentral , yg terdapat pd posisi median dibawah 
lapisan  permukaan. 

 



• Gambaran yang mencolok pd gimno adalah 
adanya zone yang jelas berbeda  dari sel induk 
sentral , yg terdapat pd posisi median dibawah 
lapisan  permukaan. 

• -  Perkembanga sel induk sentral kearah lateral 
menghasilkan meristem  perifer / meristem 
tepian, 

• - Sedangkan perkembangan dari dasar sel 
induk sentral menghasilkan zone  meristem 
rusuk. 

•   
 



• Perbedaam wilayah berdasarkan difrensiasi sel 
di apeks pucuk dan sedikit dibawahnya 
disebut zonasi , contohnya pada apeks pucuk 
Pinus . Menurut Pophan ( 1952 )  tiga tipe 
dapat dibedakan berdasarkan struktur apeks 
pucuknya .  

• Yaitu : 

 



1. Tipe Cycas. 

           

 Tipe ini tidak memiliki zone sel induk sentral . 
Disini dapat dibedakan zone meristemmatik (a) 
meritem permukaan  yang selnya membelah secara 
anti klinal , periklinal dan diagonal. ( b) Meristem 
rusuk yang terletak didaerah tengah apeks dibawah 
lapisan permukaan (c) Meristem perifer yang 
membesar melalui pembelahan sel di dalam 
zonenya sendiri dan dengan penambahan sel dari 
lapisan permukaan serta dari periferi meristem. 

  



• 2. Tipe Ginko. 

•              Pada tipe ini zone meristemnya dapat 
dibedakan ada apeks (a). Meristem 
permukaan . (b). Zone induk sentral  , (c). 
Meristem rusuk yang empulur batangnya 
berkembang dari padanya, (d) Meristem 
perifer dan  (e ) zone transisinal lir kambium 
yang berbentuk piala . Misalnya pada : Ginko 
biloba, Zamia spp dll. 

 



• 3. Tipe Cryptomeria – abeis. 

•          Pada tipe ini keempat zone 
meristemnya dapat dibedakan , zone 
transisional lir- kambium tidak ada dan zone 
sisanya sperti pada tipe Ginko.yaitu meristem 
permukaan, sel induk sentral ,m. tepian , m. 
Rusuk. 

• Misalnya : Pinus montana, Criptomeria 
japonica.   





APEKS PUCUK ANGIOSPERMAE. 

  

  Pada tahun 1868 , Hanstein mengemukakan 
teori Histogen. Pada teori ini dapat dibedakan 3 
daerah di apeks pucuk Angiospermae : daerah / zone 
terluar disebut dermatogen daerah tengah atau 
sentral yang disebut plerom dan zone selinder 
kosong dan beberapa lapisan sel diantara 
dermatogen dan plerom yakni periblem.  



• Ketiga daerah tersebut menurut Hanstein 
berkembang daerah tiga klompok pemula / 
inisial yang terpisah satu sama lain dan 
langsung bertindak selaku histogen searah. 



• . Menurut teori ini , meristem sejak awal 
ditetapkan untuk meghasilkan jaringan 
tertentu , yakni epidermis berkembang dari 
dermatogen , kortek serta sel yang berada 
didalam daun dari priblem dan silender pusat 
dari plerom 



• Meskipun mula-mula teori ini diterima namun 
penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa 
(1) Pada kebanyakan spermatophyta tidak 
mungkin untuk membedakan dengan jelas 
periblem dengan plerom . (2)  Tidak ada 
penditerminasi jaringan  dewasa yang dapat 
diurut pada berbagai inisial.  

 

 



 Pada tahun 1924 
Smicdt mengemukakan 
teori      yang menjadi 
apeks menjadi dua 
daerah yaitu  tunika dan 
kurpus . 
  



• Pada tunika : bidang pembelahan 
sel pada umumnya sama 
sepanjang keseluran tunika, 
secara sitologi ada dua zone yang 
dapat dibedakan di dalamnya 



•  Satu zone merupakan zone apikal 
sentral yang terdiri atas satu atau 
beberapa inisial yang biasanya lebih 
besar dan mempunyai nukleus serta 
vakoule lebih besar dari pda sel 
tunika lainya dan karena itu, selnya 
juga lebih berwarna terang . 
 



• Zone  kedua merupakan daerah disisi apeks di 
antara inisiasi dan primordium daun. Zone ini 
terdiri atas sel yang lebih kecil , berwarna 
lebih gelap yang membelah lebih kerap dan 
diantaranya  pembelahan secara periklinal 
dapat terjadi didekat promodium.  

 



 Korpus sangat kurang  homogen 
dibandingkan dengan tunika. Di antara 
angiospermae ada dua tipe korpus 
berdasarkan susunan internal. ( Popham, 
1952 ) 

  

  



• Tipe angiosperma yang biasa pada kospus ini 
dapat dibedakan tiga zone utamanya : (a ) 
Zone sel induk sentral, yang mewakili inisial 
korpus , terletak di bawah bagian apikal tunika 
, yaitu di bawah inisial tunika : (b ) meritem 
rusuk dan (c)meristem periferi . 

•   



• zone ini tampaknya sebagai kelanjutan sel 
nginduk sentral.yaitu tipe opuntia , pada tipe 
selain ketiga  zone tersebut diatas  ada pula 
zone transisional lir kambium. Zone ini yang 
berbentuk piala , terdapat antara sel induk 
sentral dan meristem rusuk serta  meristem 
periferi . Zone transisional lir kambium itu 
berbeda dengan zone lainny 



• meristem apikal karena tinggi serta  
diameternya pada waktu plastokron , yang 
mencapai perkembangan maksimum 
mendekati primordium yang sedang 
berkembang. Menurut Philipson ( 1954 ) zone 
ini    bersifat sementara .  

•  Sel meristem periferi dapat berasal dari 
tunika dan pada tumbuhan yang berbeda 
dapat dari kurpus. 

 



 







Dari segi aktifitas ( pembelahan sel ) pada umumnya 
dibedakan menjadi dua zone, yang sejajar dengan 
zone sito – histologi : (a ) zone apikal sentral yang 
meliputi inisial tunika dan inisial kurpus yang 
padanya pembelahan dianggap yang terjadi : dan ( 
b) zone periferi  tempat yang dianggap banyak 
ativitas mitosis berasal . 

  



• Pandangan  yang ekstrim mengenai aktivitas 
kedua zone ini dikemukan oleh Buyat ( 1952a, 
b ) dan para peneliti Perancis lainnya , yang 
banyak bertentangan dengan peneliti , tidak 
memandang zone apikal sentral mempunyai 
peranan sel pembentuk sel selama 
perkembangan vegetatif tubuhan , namun 
akan menjadi aktif hanya bila apeks  menjadi 
reproduktif 



• Pandangan ini didasarkan pada teori Plantefot 
( 1947 ) tentang filotaksis yang 
menghubungkan peranan organogenik dan 
histogenik hanya pada zone lateral. 
Suterminal, inisal anneau ( lingkaran  inisiasi ) 
tempat berakhir heliks  daun . Zone apikal 
sentral yang tidak aktif secara mitosis disebut 
meristeme dattente  ( meristem tidur ). 
Sebenarada sedikit kegiatan mitosis pada 
daerah meristeme dattente   







Dapat disimpulkan bahwa epidermis 
dan turunannya berasal dari lapisan 
terluar tunika . Meristem periferi 
memperbesar perkembangan 
primordium daun, kortek, semua 
bagian prokambium , dan kadang-
kadang juga daerah bagian luar 
empulur.  

 



BAB III. 
  

PERKEMBANGAN STRUKTUR BATANG 
  

Perkembangan struktur primer . 
  

 Pada batang pertumbuhan primer ditandai oleh 
adanya pemanjangan dan pelebaran aksis di bawah 
meristem apikal . Pada pucuk yang berdaun , pemanjangan 
terjadi terutama pada internodum ( ruas batang ) . Pada 
apeks , daun-daun letaknya rapat sekali satu sama lain 
sehinga buku dan ruas –ruas tidak merupakan daerah 
terpisah. Pemanjangan didasarkan pada tipe rangkaian 
meristem pada pertumbuhan , pembentukan rangkaian sel 
longitudinal pada korteks dan meristem empulur , dengan 
adanya pembelahan transversal yang berulang –ulang.’ 
  



• Pada monokotil , aktivitas meristematik yang 
terdapat di bagian dasar ruas batang 
menyebabkan pemanjanga ruas batang. 
Meristem yang menyebabkan pemanjangan 
ruas batang adalah meristem interkalar, 

 



• Difrensiasi pembuluh terjadi pada daerah 
meristem interkalar, tetapi unsur pembuluh 
yang dewasa dipengaruhi oleh pemanjangan 
jaringan dasar unsur trahkeal, dan buluh 
tapisan mengalami kerusakan . Buluh tapisan 
yang rusak biasanya tidak segera diganti , 
sehingga terjadi hambatan pengangkutan 
makanan hasil asimilasi ke daerah meristem. 

 



• Pertumbuhan menebal pada poros batang, 
meliputi pembelahan periklinal dan 
pembentangan sel-sel korteks dan empulur. 
Penebalan primer secara risi bervariasi  , 
untuk setiap tumbuhan berbeda-beda. Pada 
batang pertumbuhan primer mempunyai 
hubungan  yang erat dengan aktivitas 
meristem apikal . 

 

 





Difrensiasi awal dari kortek dan 
empulur ditandai dengan adanya 
vakuolisasi . Bertambahnya 
vakuolisasi menyebabkan suatu 
zona  yang memisahkan kedua 
bagian tersebut . Zona ini 
kemudian disebut meristem 
risidual.  



• . Kemudian terjadi pembelahan longitudinal 
dari meristem tersebut , menghasilkan sel 
memanjang dan ini merupakan prokambium 
pertama yang terdapat di dalam meristem 
residual . Pada akhir pertumbuhan 
prokambium yang terbentuk lebih banyak . 
prokambium kemudian terdifrensiasi menjadi 
ikatan pembuluh batang , dan menuju kedaun  



• Setelah ikatan pembuluh telah terdifrensiasi , 
sisa meristem residual terdifrensiasi menjadi 
parenkim interfaskuler. Pada buku , beberapa 
meristem residual menjadi parenkim jendela 
daun, Jendela daun dapat dibedakan dengan 
bagian parenkim interfaskuler pada awal 
tingkat perkembangan batang. 

 

 



Pada ikatan pembuluh yang beryipe 
kolateral,  floem pertama kali tampak di 
sebelah luar prokambium dan xilem di 
sebelah dalam. Difrensiasi floem 
selanjutnya adalah secara sentripetal , 
yaitu unsur floem yang baru terletak di 
sebelah dalam floem yang lama . Xilem 
terdifrensiasi kearah sentri fugal .  





• Tipe xilem yang demikian disebut endark, 
karena protoxilem berada dibagian dalam dari 
berkas xilem. Terjadinya difrensiasi xilem yang 
pertama kali adalah di bagian basal dari daun 
atau pada bagian ikatan pembuluhyang 
menuju daun . Pada ikatan pembuluh yang 
menuju daun , floem yang pertama kali 
dibentuk sebelum xilem. Jika ikatan pembuluh 
mempunyai floem dalam , maka floem dalam 
lebih dulu dibentuk dari floem luar. 



Pertumbuhan sekunder pada batang  
 

• Pertumbuhan sekunder yang disebabkan oleh 
aktivitas kambium pembuluh , menyebabkan 
bertambahnya jumlah jaringan pembuluh di 
dalam batang . Pertumbuhan sekunder terjadi 
pda batang pokok , cabang, pada tangkai daun 
dan ibu tulang daun . Pada tumbuhan 
Gymnospermae , dikotil herba serta beberapa 
Monokotil yang berkayu dijumpai adanya 
pertumbuhan sekunder. 



• Kambium pada batang dibedakan menjadi 
kambium fasikuler yaitu kambium yang 
terdapat di dalam ikatan pembuluh dan 
kambium interfasikuler , yaitu kambium yang  
terdapat di antara ikatan pembuluh . 
Pembelahan awal dari kambium , sering 
tampak pada bagian interfasikuler.\ 

 



 



Pada umumnya pertumbuhan sekunder dari kambium 
pembuluh menghasilkan lingkaran xilem dan floem terus 
menerus. Pertumbuhan sekunder menyebabkan 
perubahan tertentu pada bagian dalam batang, 
terutama jaringan yang ada di sebelah luar kambium. 
Empulur dan xilem primer diselubingi oleh xilem 
sekonder, dan elemen pengangkut primer berhenti 
berfungsi. Protoxilem sel-selnya menjadi rusak 
semuanya, tetapi parenkim yang ada sekitarnya 
kemungkinan masih tetap ada beberapa lama . Kadang – 
kadang sel-sel empulur berubah bentuknya oleh adanya 
tekanan dari badan sekonder. Floem primer didorong ke 
arah luar. Protofloem pada beberapa dikotil berkembang 
menjadi serat. Korteks masih ada dalam beberapa tahun. 
Sel-sel yang mempunyai dinding tipis mengalami 
kerusakan, epidermis mungkin masih ada atau tidak. 

 



 



Dengan pertumbuhan sekunder 
selanjutnya, floem sekonder diperkirakan 
juga ditekan dari arah dalam, sehingga 
menyebabkan  pembentangan silender 
kayu. Karena bertambahnya lingkaran 
yang terjadi akibat pembelahan sel di 
dalam parenkim flom dan jari-jari 
menyebabkan pertumbuhan sel jari-jari ke 
arah perifer. Pertumbuhan sel jari-jari 
dinamakan dilatasi. 

 



 



 Umumnya batang tumbuhan 
monokotil tidak  akan mengalami 
pertumbuhan sekunder, oleh aktivitas 
kambium pembuluh tetapi hanya 
mengalami perobahan sekunder yang 
disebabkan aleh adanya pembelahan 
dan pembentangan sel 
parenkimdasar.  



• Pertumbuhan ini disebut 
pertumbuhan sekunder difusi. 
Pertumbuhan sekonder hanya terjadi 
pada monokotil herba dan Liliflorae 
yang berkayu, sperti Aloe, Agave, 
Cordyline , Sanseveiriada dan Yucca 



• Kambium terdapat di dalam perenkim di luar 
ikatan pembuluh primer, menghasilkan ikatan 
pembuluh sekonder serta parenkim kearah 
dalam , dan kearah luar menghasilkan 
sejumlah kecil parenkim. Ikatan pembuluh 
sekonder yang terbentuk mungkin bertipe 
kolateral atau konsentris ampivasal dan berkas 
pembuluh ini tersusun radial . 

 



BAB .IV. 

  

PERKEMBANGAN STRUKTUR AKAR. 

  

Apeks akar . 

  

Pada beberapa tumbuhan paku , seluruh akarnya 
berkembang dari sel apikal tunggal, sedang pada yang lain 
dari beberapa sel inisial misalnya pada Marattiaceae . Bila 

hanya ada satu sel tunggal , maka bentuknya tetrahidral dan 
membelah –belah , sehingga penambahan sel baru 

terhadap tubuh akar , meliputi dari tiga sisi bagian atasnya  
kearah tudung akar dari bagian dasar.  

 







 Penelitian terhadap perkembangan 
histogen pada apeks pucuk telah 
membuktikan bahwa histogen tersebut 
tidak ada tetapi masih banyak peneliti-
peneliti yang menggunakan istilah 
dermatogen  untuk meristem epidermis , 
priblem untuk meristem kortek dan 
plerom untuk meristem silinder pusat , 
dalam kaitan dengan akar.  



• Akan tetapi istilah seperti yang digunakan 
dewasa ini , mempunyai pengertian agak 
berbeda dengan yang digunakan oleh 
Hanstein . Sel induk dari berbagai jaringan 
akar digunakan setelah waktu yang relative 
panjang, oleh sel  baru yang berasal dari inisial 
permanen 



• Dalam banyak hal , lebih dari satu jaringan 
berkembang dari sekumpulan pemula 
sementara dan karena itu lebih disukai untuk 
menggunakan sebutan protoderm, meristem 
kortek dan meristem selinder pusat untuk 
mengganti istilah histogen, bagi meristem 
yang berasal dari promeristem yaitu zone 
pemula permanen dan pemula sementara 
apeks akar.  

 







 Banyak pendapat mengenai pemula ( 
inisial ) pada apeks akar. Pada beberapa 
jenis tumbuhan pemula berbagai sistem 
jaringan mudah mempunyai ciri-ciri 
tersendiri . Pemula tersebut , baik yang 
merupakan pemula selinder pembuluh , 
korteks dan pembuluh biasa pada 
proderm dan tudung akar , misalnya pada 
Brassica  . 



• Pada Zia dan Triticum , ada pemula 
yang merupakan pemula korteks dan 
proderm serta pemula yang 
menghasilkan silinder pembuluh dan 
pemula tudung akar . Pemula khusus 
dari tudung akar disebut kaliptrogen 



• Penelitian mutakhir terhadap apeks  akar 
menunjukkan bahwa sekumpulan sel pada kutub 
stele dan korteks mempunyai aktivitas mitosis yang 
sangat rendah. Sekumpulan sel ini, yang tampak 
dalam bentuk belahan bola atau cawan, disebut 
pusat tidur. Ternyata l aktbahwa apeks akar primer 
Zea mays, berdiameter 1mm, mengandung 110.000 
sel , yang berada dalam satu fase siklus mitosis , dan 
600 sel berada dalam pusat tidur . Sel aktif mitosis 
yang terletak di atas permukaan pusat tidur ( sekitar 
800 pada akar primer Zea ) dianggap sebagai inisial 
sementara  ( Clowes. 1976 ). 

•   
 
 



 Beberapa pandangan tentang penyebab 
meristem tidur pada akar. 

  

 Ada memperkirakan pengendalian oleh 
hormon yang dapat disintesis dalam pusat tidur . 
Suatu senyawa dapat merangsang pembelahan pada 
konsentrasi rendah dan menghambat pada 
konsentrasi tinggi.  



• Pandangan yang lain ialah bahwa ada 
persaingan di antara sel dalam hal persediaan 
hara dan hormon . Tekanan oleh sel tetangga 
yang membelah secara cepat diperkirakan 
menyebabkan terjadinya ketidakaktifan pada 
pusat tidur. Adanya perluasan inisial 
sementara sekeliling pusat tidur. 

 



• Pada ujung akar ada teori Korpe – Kappe yang 
dikemukan oleh Schuepp ( 1917 ). Teori ini , 
serupa dengan tunika – korpus tentang apeks 
akar pucuk , perbedaan dalam  bidang 
pembelahan sel. Menurut teori Korpe - Kappe 
maka  sel membelah diri dalam pola yang 
disebut pembelah T 



• Di daerah bagian luar apeks akar Kappe itu terdiri 
atas sel-sel yang setelah pembelahan horizontal 
prtama , sel anaknya  dibagian lebih bawah 
membelah diri secara longitudinal , yaitu tegak 
lurus terhadap bidang  pembelahan  yang 
pertama . Dengan demikian bidang kedua 
pembelah itu membentuk aksara T pada irisan 
membujur median dari akar. Pada Korper daerah 
bagian dalam apeks – bentuk Tnya terbalik, yaitu 
pembelahan yang kedua berlangsung pada sel 
anak yang sebelah atas.     
 



Plastokron : waktu antara terlaksananya dua fenomena 
berurutan dan  berulang. - umpamanya  diantara inisiasi 
antara  dua primordia daun suksesif. 

Meristem apikal dibagi menjadi du adaerah utama : 
promerostem yang   meristematik di belakngmeliputi cikal 
bakal apikal serta sel-sel tetangga , dan daerah meristematik 
di belakngnya tempat ketig meristem dasar ( protoderm, 
prokambium dan meritem dasar ) dari sistem jaringan dapat 
di bedakan – bedakan. 
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