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ABSTRACT

Artemisia annua L. productivity in Indonesia still developed and the demands of this plant has
increased because artemisinin extract which contained, used as antimalaria. Along with the
seeds demand on cultivation proccess to support the pharmaceutical industry needs, knowledge
of seed production is needed so that seed harvesting is carried out at the right time. The aim of
this research was to observe the morphological changes of the seed (ovul/ovary and stylus)
from the beginning of flowering phase (flower bud) until reaching the seed’s maturity phase. A
minuscule-sized seed makes it difficult to determine the maturity if the seeds. Morphological
individual flower observation from the beginning of the flowering phase until the seed is
mature can used to forecasting the time to harvest. Artemisia annua L. which observed planted
in Kebun Percobaan (Experimental Garden) Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen
Satya Wacana Salaran, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. This garden located in
highland with ± 1050 meters above sea level altitude and average of temperature 200C. The
result showed various levels of development of Artemisia annua L. seeds based on the
morphological changes of the flowers from time to time, which observed since the flower buds
formed (size ± 1 mm). Flower morphology when entering the senesence period is the most
clearly phase that indicates seed maturity because the seed coat has turned to gray-brown,
cotyledons are solidified (do not appear watery) and dry.

Keywords: Artemisia annua L., morphological changes, flower, maturity of seeds
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ABSTRAK
Produksi Artemisia annua L. di Indonesia masih terus dikembangkan dan kebutuhannya terus
meningkat karena ekstrak artemisinin yang terkandung digunakan sebagai antimalaria. Seiring
kebutuhan benih dalam budidaya untuk menyokong industri farmasi, perlu pengetahuan produksi
benih agar pemanenan benih dilakukan pada waktu yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk
mengamati perubahan bentuk morfologis bakal biji/benih Artemisia annua L. (ovarium/ovul
beserta tangkai putik) dari awal fase pembungaan (kuncup bunga) hingga fase benih masak.
Ukuran benih yang sangat kecil menyulitkan penentuan kemasakan benih. Pengamatan morfologis
individu bunga sejak fase awal pembungaan hingga benih masak dapat digunakan untuk
memperkirakan saat panen benih. Tanaman Artemisia annua L. yang diteliti ditanam di Kebun
Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Kristen Satya Wacana Salaran, Kecamatan Getasan,
Kabupaten Semarang. Kebun terletak di dataran tinggi (± 1050 mdpl), dengan kisaran suhu 20 .
Hasil penelitian menunjukkan berbagai tingkat perkembangan benih Artemisia annua L. berdasar
perubahan morfologis bunga dari waktu ke waktu, yang diamati sejak kuncup bunga terbentuk
(ukuran ± 1 mm). Morfologi bunga pada saat memasuki masa senesens adalah fase yang paling
jelas mengindikasikan kemasakan benih karena kulit benih sudah berubah berwarna abu-
kecokelatan, kotiledon sudah memadat (tidak nampak berair), dan kering.

Katakunci: Artemisia annua L., perubahan morfologi, bunga, kemasakan benih.

PENDAHULUAN

Artemisia annua L. mampu menjadi alternatif
karena kandungan artemisinin yang dinilai efektif
mengobati malaria dengan merusak jaringan
protein membran yang dimiliki oleh plasmodium
(Bridgford dkk., 2018). Pemanfaatan Artemisia
annua L. (A. annua) dengan mengekstraksi
artemisinin yang cenderung banyak terkandung
di bagian daun, sehingga dilakukan pemanenan
pada seluruh bagian tanaman. Teknologi yang
sedang dalam tahap penelitian untuk mem-
perbanyak tanaman Artemisia salah satunya
menggunakan kultur jaringan (Herawati,
Purwantoro, Sulistyaningsih, & Pramono,
2014), sehingga perbanyakan massal melalui
penanaman konvensional masih diminati. Oleh
karena itu, produksi massal bergantung pada
ketersediaan benih berkualitas. Pemanenan
benih menjadi faktor penting dimana akan
sangat menentukan mutu benih untuk budidaya.
Kemasakan benih merupakan tolok ukur yang
digunakan sebagai penentu waktu pemanenan
yang tepat dimana benih memiliki tingkat vigor
yang prima sehingga memiliki keunggulan masa
simpan lebih optimal, serta tingkat kecambah
normal yang tinggi bila ditumbuhkan dalam

kondisi yang optimal pula (Sari, 2016).
Pemasakan benih sendiri berlangsung dari masa
fertilisasi hingga masak fisiologis. Indikator fisik
dari kemasakan benih adalah bahan kering yang
terakumulasi dalam benih, sedangkan dari non-
fisik benih adalah daya viabilitas benih
(Pramono, 2009). Pada tanaman A. annua,
kendala utama fisik adalah ukuran benih yang
sangat kecil, menyulitkan pemanenan secara
teliti sehingga dibutuhkan tolok ukur fisik atau
morfologis bunga dan tanaman secara kese-
luruhan untuk menjadi penanda fase kemasakan
benih. Ukuran benih A. annua memiliki panjang
0,5-1 mm dan diameter 0,2-0,4 mm. Pemanenan
benih yang kurang tepat atau tidak pada fase
masak fisiologis menjadikan tingkat pertumbuhan
menjadi rendah, viabilitas dan vigornya akan
menurun (Suharsi dkk, 2015). Pengamatan
morfologis individu bunga sejak fase awal pem-
bungaan hingga benih masak dapat digunakan
untuk memperkirakan saat panen benih. Salah
satu metode yang digunakan dalam perkiraan
waktu pemanenan bunga adalah dengan
observasi morfologis dari bunga itu sendiri
hingga mencapai tahap tertentu. Perkembangan
metode untuk menunjang produksi benih
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dengan viabilitas dan vigor yang tinggi sangat
penting untuk penyediaan sumber bahan tanam
yang reliabel (Wetzstein dkk, 2014). Dalam
menentukan kemasakan benih, salah satu
perkembangan bunga yaitu perubahan warna
fisik akan berimplikasi pada tingkat kematangan
dan produksi benih (Santosa dkk, 2016).
Sejauh ini penelitian mengenai morfologi
pembungaan tanaman A. annua. masih belum
banyak dilakukan, sehingga tujuan penelitian
yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui
perkembangan benih secara morfologis bunga
dari waktu ke waktu dari awal fase kuncup
bunga hingga senesens.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian

Penelitian berlangsung pada bulan September
2019 sampai dengan Mei 2020. Penelitian ini
dilakukan di Green House dan Shade House
Kebun Percobaan Fakultas Pertanian dan
Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana (FPB
UKSW) Salaran, Kabupaten Semarang, Jawa
Tengah, Laboratorium Fisiologi Tanaman dan
Laboratorium Benih FPB UKSW. Untuk
mendukung pelaksanaan penelitian ini peralatan
yang digunakan antara lain adalah gunting,
kamera ponsel dengan kekuatan 10 megapixel
dengan zoom level 0, petridish, kaca
pembesar, pinset, mikroskop stereo dengan
kekuatan perbesaran 25X dan 37,4X, serta
penggaris. Bahan yang digunakan antara lain
kertas label, plastik klip, air, pita, aquades dan
tanaman Artemisia annua L.

Metode

Pengamatan morfologi dan tahapan
pembungaan

Pengamatan morfologi bunga di laboratorium
menggunakan mikroskop stereo. Pengamatan

dilakukan terhadap perubahan morfologi bunga
dan benih di setiap fasenya, pendokumentasian
bunga dan benih di setiap tahap perkembangan.
Pengamatan dimulai dari munculnya kuncup
bunga berwarna hijau (Green bud stage)
hingga fase setelah terjadinya penyerbukan.
Selain pengamatan deskriptif, lama perkem-
bangan bunga dari inisiasi kuncup hingga mekar,
terjadinya penyerbukan dan bunga mengalami
perubahan morfologi.

Pengamatan dilakukan terhadap 30 malai
contoh dari 3 pohon. Pengamatan perkembang-
an dilakukan setiap hari. Kuntum bunga diamati
secara keseluruhan dari masing-masing malai
contoh. Sampel bunga diambil dari malai untuk
kemudian diamati perkembangan benihnya
berdasarkan fase perkembangan bunga
menggunakan mikroskop stereo perbesaran
25X dan 37,5X.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Morfologi Bunga

Kuntum bunga Artemisia annua L. yang
ditanam di kebun percobaan Salaran, Kabupaten
Semarang berukuran kecil dengan kisaran
diameter 1-2 mm. Seperti pada bunga dari
famili Asteraceae pada umumnya, bunga A.
annua berupa bunga bongkol (capitulum/
kapitula). Memiliki dua tipe floret yaitu bagian
luar, berupa bunga pinggir (flos marginalis/
marginal ray floret) yang secara fisik berupa
ligula yang mejulur dan terbagi dua, bersifat
mandul. Kemudian terdapat bunga tabung (flos
disci/central disc floret), berpenampang
seperti piringan yang bertipe hemafrodit dan
menghasilkan benih (Gambar 1). Perhiasan
bunga berwarna kuning dan apabila sudah
mekar sempurna, bunga akan merunduk ke
bawah. Kumpulan bunga dari A. annua sendiri
membentuk malai (panicula). A. annua
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memiliki tipe bunga majemuk tak terbatas
(inflorescentia racemosa) (Gambar 2).

Gambar 1. (kiri) bagian dari kapitulum ditunjukkan abjad (A). daun pembalut/involucral bract (khas Asteraceae);
(B) bunga pita/flos marginalis/ray floret, bersifat mandul; (C) bunga tabung/flos discii/disc flower; bersifat
hermaphrodit; (D) bintil kecil menempel tersebar di bunga tabung, glandular trikoma. (Kanan) penampang
bunga secara teoritis

Gambar 2 Malai kapitula bunga A. annua dan struktur

Stadia Perkembangan Bunga

Proses munculnya tunas reproduktif ditandai
dengan munculnya kuncup hijau pada bagian
ujung tanaman, dimana muncul pada usia
tanaman A. annua berkisar antara 3-4 bulan
setelah tanam. Diawali dengan munculnya
kuncup hijau yang sangat kecil (green bud

stage) atau tahap I yang berukuran sekitar 0,5-
1 mm (Gambar 3A). Kuncup hijau ini tumbuh
pada bagian ujung tunas generatif, kemudian
kuncup hijau tersebut mulai mekar menuju fase
kedua yaitu mulai terbukanya daun pembalut
(involucral bracts) pada 2-3 hari setelahnya.
Terbukanya daun pembalut menampakkan

Gambar 3 A. Kuntum hijau (green bud stage); B. Tahap pembukaan kapitulum (yellow capitulum stage); C. Tahap
Mekarnya bunga pita (ray floret opening); D. Tahap mekarnya bunga tabung (disc floret opening); E. Bunga
pascapolinasi; F. Tahap akhir (maturasi) bunga berdesikasi. Garis skala A-F: 0.72 µM
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bunga pita dan bunga tabung yang masih
kuncup dan terlihat berwarna kuning. Tahap
kedua ini dapat disebut dengan yellow
capitulum stage (Gambar 3B) karena
memperlihatkan sedikit bagian bunga yang
berwarna kuning.

Kapitula yang terbuka menampakan bunga pita
dan bunga tabung di dalamnya. Pasa fase ini,
bunga pita mulai mekar, menunjukan dua lengan
stigmatik dari pembukaan apikal mahkota
bunga. Bagian ini disebut juga dengan ray
floret. Oleh karena itu, fase ketiga ini disebut
juga opening ray florets stage (Gambar 3C).
Pada fase ini lengan stigmatik pada bunga pita
akan mekar sempurna namun bunga tabung
belum terbuka. Posisi dari bunga pita ini berada
di sisi luar, mengelilingi piringan cawan bunga.
Ukuran diamater bunga juga lebih besar dimana
bunga lebih berkembang, yaitu berkisar antara
1-2 mm. Jumlah dari bunga pita A. annua ini
bervariasi tiap kuntumnya, yaitu antara 8 hingga
12 buah. Mekarnya bunga pita dan ekstensi
dari lengan stigmatik pada bunga pita ini
mendahului proses mekarnya bunga tabung
yang hemafrodit. Lebih jauh mengenai kedua
jenis bunga dari satu kuntum A. annua ini,
adalah putik (stigma) yang memiliki susunan
yang berbeda antara putik pada bunga pita dan
bunga tabung, dimana putik bunga pita memiliki
bentuk filiform (seperti benang) dan sangat
kontras dengan bentuk putik bunga tabung yang
menggembung (Wetzstein dkk., 2014).

Tahap keempat dalam proses perubahan
morfologi bunga A. annua adalah mulai
mekarnya bunga tabung (disc floret) pada
kuntumnya. Stadia ini dapat disebut dengan
Disc Floret Opening stage (Gambar 3D).
Proses pemekaran ini terjadi sekitar 2-3 hari
setelah mekarnya bunga pita pada A. annua.
Bunga tabung pada kuntum A. annua

berjumlah pada kisaran 10-15 bunga. Bunga
tabung mekar dengan posisi mahkota bunga
(corolla) membuka menampakkan bagian
dalam berupa tabung kepala sari yang
berbentuk seperti mahkota. Di bagian dalamnya
terdapat tabung putik yang dikelilingi dengan
tangkai kepala putik (stylus). Ketika kuntum
bunga sudah mencapai fase ini, maka bunga
akan siap untuk diserbuki. Penyerbukan terjadi
sekitar 3-4 hari dari hari bunga tabung mekar
sempurna. Secara keseluruhan, bunga pita dan
bunga tabung dari A. annua akan mengalami
perubahan morfologi. Perubahan morfologi
yang sangat signifikan dari bunga yang sudah
diserbuki adalah warna benang sari dan putik
(Rustam & Pramono, 2018). Ligula bunga pita
akan layu dan mulai mengering. Bunga tabung
akan mengalami hal yang sama dimana bagian
tangkai sari dan putik akan layu dan mulai
mengering. Pada fase ini, mahkota bunga masih
berwarna kuning dan daun pembalut masih
membungkus dengan semburat hijau (Gambar
3E). Fase maturasi dari bunga ini diakhiri dengan
mengeringnya kapitulum dan diikuti dengan
tangkai tempat tumbuh dari bunga A. annua
sendiri. Proses desikasi (Gambar 3F) ini mulai
terlihat sejak 4-7 hari setelah proses perubahan
morfologi akibat penyerbukan.

Stadia Perkembangan Benih

Perkembangan benih dari bunga A. annua
memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda-
beda dari masing-masing fase bunga (Gambar
4). Dari masing-masing kuntum, baik bunga pita
dan bunga tabung memiliki kepala putik, tangkai
putik,dan bakal buah (ovarium). Namun, hanya
organ bunga pita yang memiliki organ kelamin
lengkap. Setelah bagian reproduksi dari bunga
A. annua berkembang sempurna dan
memasuki fase disc floret opening maka
terjadilah penyerbukan. Metode penyerbukan
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yang dominan terjadi pada tanaman A. annua
adalah anemophily atau penyerbukan oleh
angin (Wetzstein dkk., 2014). Ciri bunga yang
menggunakan bantuan angin untuk proses
penyerbukannya adalah serbuk sari banyak dan
ringan sehingga mudah terbang dan kepala
putiknya berbulu (Rustam & Pramono, 2018;
Tjitrosoepomo, 2005).

Pada fase green bud, ovarium (bakal buah)
dari masing-masing bunga sudah terbentuk.
Ovarium ini berbentuk oval seperti telur dengan
warna hijau muda bening dan tampak berair.
Dalam fase ini, ovulum (bakal biji) belum terlihat
(Gambar 5A). Berlanjut hingga fase yellow
capitulum opening ovarium masih belum

mengalami perubahan morfologi yang signifikan
(Gambar 5B). Memasuki fase mekarnya bunga
pita atau fase ketiga (ray floret opening) atau
5-7 hari setelah terlihatnya kuncup hijau
pertama, ovulum mulai terlihat dan berbatasan
langsung dengan ovarium (Gambar 5C). Selaput
ini diduga merupakan kulit bakal biji
(integumentum).

Proses dari perkembangan benih berlanjut pada
fase selanjutnya yaitu pada fase mekarnya
bunga tabung secara penuh atau disc floret
opening atau 8-11 hari setelah kuncup hijau
pertama terlihat. Pada fase ini batas antara
ovarium dan ovulum terlihat jelas dengan
ketebalan yang hampir sama. Batasan antara

 

Gambar 5. Tahapan perubahan morfologi benih A. annua berdasarkan perubahan morfologi bunga:  A. Kuntum
hijau (green bud stage); B. Tahap pembukaan kapitulum (yellow capitulum stage); C. Tahap Mekarnya bunga pita
(ray floret opening); D. Tahap mekarnya bunga tabung (disc floret opening); E. Bunga pascapolinasi; F. Tahap akhir
(maturasi) benih berdesikasi, telah mencapai masak fisiologis. Garis skala: A-E: 0.11µM; F: 0.72 µM

Gambar 4. Urutan perkembangan bunga Artemisia annua L. dari awal hingga akhir
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tangkai putik dan bagian bakal buah semakin
terlihat dengan berubahnya warna tangkai putik
menjadi kehijauan sedangkan bagian ovarium-
ovulum masih berwarna hijau terang (Gambar
5D). Penyerbukan yang terjadi pada A. annua
pada usia bunga menginjak usia 10-14 hari
ditandai dengan perubahan warna bagian-
bagian organ yang berkaitan dengan reproduksi
bunga.

Proses penyerbukan dapat berlangsung dengan
kisaran waktu antara 2 hingga 4 hari hingga
menampakkan perubahan morfologisnya. Pada
bagian atas, kepala sari dan putik mengalami
kelayuan dan berubah warna dari kuning cerah
menjadi kecokelatan. Lantas pada bagian
tengah partisi organ, yaitu tangkai putik menjadi
lebih hijau dan menampakkan batasan yang
jelas antara tangkai putik dan ovarium, atau
disebut dengan tembuni (placenta). Pada fase
ini, ovulum mulai membesar dan bagian ovarium
menipis (Gambar 5E). Hal ini dapat diindikasi-
kan dengan proses pemasakan benih, karena
benih yang menuju fase masak fisiologis mem-
butuhkan banyak suplai makanan untuk
perkembangan embrio dalam mempersiapkan
titik-titik tumbuh. Sedangkan pada saat benih
mencapai fase masak fisiologis, membutuhkan
cadangan makanan yang cukup untuk berke-
cambah dengan maksimal (Sutopo, 2010).

Setelah proses penyerbukan berlangsung dan
terjadi perkembangan pada ovarium, bunga A.
annua akan mengalamai desikasi atau penurun-
an kadar air dimana hal ini berimplikasi pada
kenampakan morfologis bunga dan benih.
Kuntum A. annua menjadi lebih kering, ber-
warna kecokelatan dengan daun pembalut yang
juga berwarna kecokelatan. Ovarium yang
tadinya berwarna bening kehijauan dan nampak
mengering, berubah menjadi memadat dengan
warna cokelat keabuan (Gambar 5F). Bagian

ovulum menipis bertransformasi menjadi
selubung berongga di permukaan benih A.
annua. Benih ini akan sangat mudah terlepas
dari tembuni (placenta). Hal ini terjadi karena
benih telah mencapai puncak masa kemasakan
fisiologisnya, dimana benih ortodoks dapat
kehilangan hingga 90% kadar airnya dan
mengeringkan tanaman induk karena tanaman
menghentikan pasokan cadangan makanan
berupa karbohidrat, lemak dan protein. Pem-
bentukan pola embrio, akumulasi cadangan
makanan, toleransi benih terhadap desikasi dan
dormansi benih adalah proses utama dari per-
kembangan benih yang penting dalam penentuan
kualitas benih (Devic & Roscoe, 2016).

Dari hasil pengamatan, ditemukan bahwa
tanaman Artemisia annua L. berbunga dan
memproduksi benih hanya satu kali dalam satu
siklus hidupnya  karena proses desikasi yang
terjadi pada tanaman induk seusai benih men-
capai fase masak fisiologis. Siklus hidup A.
annua adalah sepanjang satu tahun dan ber-
bunga hanya satu kali. Proses pembungaan dari
satu malai bunga pada satu dahan berlangsung
sekitar 17-21 hari setelah munculnya kuncup
hijau hingga bunga berdesikasi.

KESIMPULAN

Perkembangan morfologi bunga dan benih dari
Artemisia annua L. dapat diklasifikasikan
menjadi 5 tahap penting yaitu tahap pertama
dimana terlihatnya kuncup hijau (green bud
stage) dimana bakal biji terlihat. Tahap
terbukanya daun pembalut (yellow capitulum
stage) dimana kondisi benih masih sama. Tahap
mekarnya bunga pita (ray floret opening
stage) dimana batasan integumentum antara
ovulum dan ovarium mulai terlihat. Tahap
mekarnya bunga tabung (disc floret opening)
dimana ovarium mulai menipis namun ovarium
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semakin membesar. Tahap terakhir adalah
pemasakan fisiologis dimana bunga dan benih
berdesikasi beserta tanaman induknya, dimana
ciri morfologisnya ditandai dengan berubahnya
warna bunga menjadi kecokelatan dan
mengering, benih cokelat keabuan dan padat.
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