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1. GAMBAR 35.13  Lokasi meristem 

utama: gambaran umum 

pertumbuhan tumbuhan. Meristem 

adalah sel-sel yang membelah dan 

menghasilkan sel-sel untuk 

pertumbuhan tumbuhan. Meristem 

apikal terletak di ujung akar dan tunas 

yang bertanggung jawab terhadap 

pertumbuhan primer, sedangkan 

meristem lateral yang berfungsi dalam 

pertumbuhan sekunder. 

GAMBAR 35.13  Lokasi meristem 

utama: gambaran umum pertumbuhan 

tumbuhan. Meristem adalah sel-sel yang 

membelah dan menghasilkan sel-sel untuk 

pertumbuhan tumbuhan. Meristem apikal 

bertanggung jawab terhadap pertumbuhan 

primer, sedangkan meristem lateral yang 

berfungsi dalam pertumbuhan sekunder. 

1. GAMBAR 35.13  Lokasi meristem 

utama: gambaran umum pertumbuhan 

tumbuhan. 

2. Meristem adalah sel-sel yang membelah 

dan menghasilkan sel-sel pertumbuhan.  

3. Meristem apikal untuk pertumbuhan 

primer.  

4. Meristem lateral untuk pertumbuhan 

sekunder.  

2. GAMBAR 35.22  Perubahan fase 

pada sistem tunas Eucalyptus. Dolar 

perak (Eucalyptus polyanthemos) 

memiliki (a) daun juvenile (“dolar 

perak” bundar) dan (b) daun dewasa ( 

berbentuk tombak). Struktur daun 

majemuk ini mencerminkan perubahan 

fase dalam perkembangan meristem 

apikal masing-masing tunas. Pada fase 

vegetatif juvenile, meristem 

meletakkan modul pada posisi daun 

bundar akan berkembang. Setelah 

meristem itu berubah ke fase vegetatif 

dewasa, daun itu semakin lama 

semakin berbentuk tombak. Jika suatu 

modul telah terbentuk, fase 

perkembangannya—juvenile atau 

GAMBAR 35.22  Perubahan fase pada 

sistem tunas Eucalyptus. Dolar perak 

(Eucalyptus polyanthemos) memiliki (a) 

daun juvenile (bundar) dan (b) daun dewasa 

( berbentuk tombak). Struktur daun majemuk 

ini mencerminkan perubahan fase dalam 

perkembangan meristem apikal masing-

masing tunas. Pada fase vegetatif juvenile, 

meristem meletakkan modul pada posisi 

daun bundar akan berkembang. Setelah 

berubah ke fase vegetatif dewasa, daun itu 

lama semakin berbentuk tombak. Jika suatu 

modul telah terbentuk, fase 

perkembangannya—juvenile atau dewasa—

menjadi tetap; (daun bundar tidak tumbuh 

menjadi daun berbentuk tombak). 

Perkembangan meristem apikal juga 

5. GAMBAR 35.22  Perubahan fase pada 

sistem tunas Eucalyptus. 

6. Dolar perak memiliki: 

a. Daun juvenile berbentuk bundar. 

b. Daun dewasa berbentuk tombak. 

Struktur daun  majemuk tersebut 

menunjukkan perubahan fase dalam 

perkembangan meristem apikal masing-

masing tunas. 

7. Fase vegetative juvenile, meristem 

meletakkan modul pada posisi daun 

bundar akan berkembang, sehingga fase 

dewasa daun tersebut akan berbentuk 

tombak. 

8. Jika modul telah terbentuk, maka juvenile 

akan tetap menjadi bundar. 

9. Perkembangan meristem apikal juga 



2 
 

dewasa—menjadi tetap; (daun bundar 

tidak tumbuh menjadi daun berbentuk 

tombak). Perkembangan meristem 

apikal juga menandai fase tunas aksiler 

yang dibentuknya. 

menandai fase tunas aksiler yang 

dibentuknya. 

menandai fase tunas aksiler yang 

dibentuknya. 

3. GAMBAR 35.23  Produksi xilem 

dan floem sekunder oleh Kambium 

vaskuler. Diagram ini melacak sel-sel 

radial yang berkembang aktivitas 

meristematiknya sebuah sel tunggal 

dari kambium vaskuler seperti yang 

terlihat pada sayatan melintang. Sel 

kambium (C) akan menjadi xilem 

sekunder (X) pada bagian dalam dan 

floem sekunder (P) pada bagian luar. 

Setiap kali sebuah sel Kambium 

membelah, satu sel anak akan 

mempertahankan statusnya sebagai 

suatu inisial (lihat halaman 304), dan 

yang lain, turunannya (D), 

berdiferensiasi menjadi sel-sel xilem 

atau floem.  

 

GAMBAR 35.23  Produksi xilem dan 

floem sekunder oleh Kambium vaskuler. 

Diagram ini melacak sel-sel radial yang 

berkembang aktivitas meristematik sebuah 

sel tunggal dari kambium vaskuler. Sel 

kambium (C) akan menjadi xilem sekunder 

(X) pada bagian dalam dan floem sekunder 

(P) pada bagian luar. Setiap kali sebuah sel 

Kambium membelah, satu sel anak akan 

mempertahankan statusnya sebagai suatu 

inisial (lihat halaman 304), turunannya (D), 

berdiferensiasi menjadi sel-sel xilem atau 

floem.  

 

10. GAMBAR 35.23  Produksi xilem dan 

floem sekunder oleh Kambium vaskuler. 

11. Diagram ini memperlihatkan sel-sel radial 

yang berkembang aktivitas 

meristematiknya dari kambium vaskuler. 

12. Kambium (C) akan menjadi xilem 

sekunder (X) pada bagian dalam, dan 

floem sekunder (P) pada bagian luar. 

13. Setiap sebuah sel kambium membelah, 

maka satu sel anak akan mempertahankan 

statusnya sebagai inisial(lihat halaman 

304), yang lain (D), berdiferensiasi 

menjadi sel xilem atau floem. 

4. GAMBAR 35.24  Pertumbuhan 

sekunder sebuah batang. Kita dapat 

memeriksa kemajuan pertumbuhan 

sekunder dengan mengamati sayatan 

melintang pada batang yang umurnya 

lebih tua secara berurutan. (a) Pada 

bagian batang yang paling muda, kita 

dapat melihat tubuh primer tumbuhan 

yang dibentuk oleh meristem apikal 

selama pertumbuhan primer. Kambium 

GAMBAR 35.24  Pertumbuhan sekunder 

sebuah batang. Kita dapat memeriksa 

pertumbuhan sekunder dengan mengamati 

sayatan melintang pada batang yang 

umurnya lebih tua. (a) Pada bagian batang 

yang paling muda, tubuh primer tumbuhan 

yang dibentuk oleh meristem apikal. 

Kambium vaskuler mulai berkembang. (b) 

Sementara pertumbuhan primer terus 

memanjangkan batang, bagian batang yang 

14. GAMBAR 35.24  Pertumbuhan 

sekunder sebuah batang. 

15. Pertumbuhan sekunder pada sayatan 

melintang 

a. Pada batang yang muda terdapat tubuh 

primer yang dibentuk oleh meristem 

apikal. 

b. Ketika pertumbuhan primer terus 

memanjang, bagian batang yang telah 

dibentuk sebelumnya telah memulai 



3 
 

vaskuler mulai berkembang. (b) 

Sementara pertumbuhan primer terus 

memanjangkan batang, bagian batang 

yang terbentuk sebelumnya dalam 

tahun yang sama telah memulai 

pertumbuhan sekundernya. Bagian 

batang ini akan bertambah diameternya 

ketika inisial fusiformis kambium 

vaskuler membentuk xilem sekunder 

ke bagian dalam dan floem sekunder 

ke bagian luar. Inisial lempengan 

kambium itu akan menjadi jaringan 

parenkima lempengan xilem dan 

floem. Sementara diameter kambium 

vaskuler meningkat dan pertumbuhan 

sekunder terus berlangsung, floem 

sekunder dan jaringan lain yang 

bersifat ekternal terhadap kambium 

tidak akan dapat mengikuti kecepatan 

perluasan tersebut karena sel-sel tidak 

membelah lagi. Meristem lateral yaitu, 

kambium gabus, berkembang dari sel-

sel parenkima pada korteks batang. 

Kambium gabus menghasilkan sel-sel 

gabus yang menggantikan epidermis 

sebagai pellindung pada permukaan 

batang. (c) Pada tahun kedua 

pertumbuhan sekunder, kambium 

vaskuler akan menambahkan xilem dan 

floem sekunder, dan Kambium gabus 

menghasilkan gabus. Sementara 

diameter batang  terus bertambah, 

jaringan yang paling luar yang berada 

terbentuk sebelumnya telah memulai 

pertumbuhan sekundernya. Bagian batang ini 

akan bertambah diameternya ketika inisial 

fusiformis kambium vaskuler membentuk 

xilem sekunder ke bagian dalam dan floem 

sekunder ke bagian luar. Inisial lempengan 

kambium itu akan menjadi jaringan 

parenkima lempengan xilem dan floem. 

Sementara diameter kambium vaskuler 

meningkat dan pertumbuhan sekunder terus 

berlangsung, dan jaringan lain yang bersifat 

ekternal terhadap kambium tidak akan dapat 

mengikuti kecepatan perluasan tersebut 

karena sel-sel tidak membelah lagi. Meristem 

lateral yaitu, kambium gabus, berkembang 

dari sel-sel parenkima pada korteks batang. 

Kambium gabus menghasilkan sel-sel gabus 

yang menggantikan epidermis sebagai 

pellindung pada permukaan batang. (c) Pada 

tahun kedua pertumbuhan sekunder, 

kambium vaskuler akan menambahkan xilem 

dan floem sekunder, dan Kambium gabus 

menghasilkan gabus. Sementara diameter 

batang  terus bertambah, jaringan yang 

berada di eksterior terhadap kambium gabus 

akan rusak dan meluruh dari batang. 

Kambium  gabus terbentuk lagi pada lapisan 

korteks yang lebih dalam. Ketika tidak ada 

korteks awal yang tersisa, Kambium gabus 

berkembang dari sel-sel parenkima pada 

floem sekunder. Epidermis tubuh primer 

tumbuhan telah digantikan oleh periderm. 

Periderm terdiri dari kambium gabus dan 

pertumbuhannya. 

16.  Diameter bertambah ketika inisial 

fusiformis kambium vaskuler membentuk 

xilem sekunder dan floem sekunder. 

17. Inisial lempengan kambium akan menjadi 

jaringan parenkima lempengan xilem dan 

floem. 

18. Ketika pertumbuhan sekunder 

berlangsung, jaringan yang bersifat 

eksternal terhadap kambium tidak bisa 

membelah lagi. 

19. Meristem lateral yaitu kambium gabus. 

20. Kambium gabus berkembang dari sel-sel 

parenkima korteks batang. 

21. Kambium menghasilkan sel gabus yang 

menggantikan epidermis untuk melindungi 

permukaan batang. 

22. (c) tahun kedua pertumbuhan sekunder 

xilem dan floem sekunder akan 

bertambah, dan kambium gabus 

menghasilkan gabus. 

23. Jaringan eksterior terhadap kambium 

gabus akan rusak, dan terbentuk lagi pada 

korteks dalam. 

24. Ketika tidak ada korteks awal yang tersisa, 

kambium gabus akan berkembang dari sel 

parenkim. 

25. Epidermis primer akan digantikan jaringan 

pelindung sekunder (periderm). 

26. Periderm terdiri dari Kambium gabus dan 

gabus di bagian luar. 

27. Kulit kayu adalah semua jaringan yang 

berada di luar kambium vaskuler. 
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eksterior terhadap kambium gabus 

akan rusak dan meluruh dari batang. 

Kambium  gabus kemudian terbentuk 

lagi pada lapisan korteks yang lebih 

dalam. Ketika tidak ada korteks awal 

yang tersisa, Kambium gabus akan 

berkembang dari sel-sel parenkima 

pada floem sekunder. Epidermis tubuh 

primer tumbuhan telah digantikan oleh 

jaringan pelindung tubuh sekunder 

tumbuhan, yang disebut periderm. 

Periderm terdiri dari kambium gabus 

dan gabus di bagian luarnya. Apa yang 

kita sebut kulit kayu terdiri dari semua 

jaringan yang berada di luar kambium 

vaskuler, floem sekunder ditambah 

periderm. (d) Mikrograf cahaya ini 

menunjukkan suatu sayatan batang 

berumur tiga tahun. Perhatikan 

lingkaran tahunan dan bedakan antara 

kayu musim semi dan kayu musim 

panas. 

 

gabus di bagian luarnya. Kulit kayu terdiri 

dari semua jaringan yang berada di luar 

kambium vaskuler, floem sekunder ditambah 

periderm. (d) Mikrograf cahaya ini 

menunjukkan suatu sayatan batang berumur 

tiga tahun. Perhatikan lingkaran tahunan dan 

bedakan antara kayu musim semi dan kayu 

musim panas. 

 

28. Kulit kayu adalah floem sekunder 

ditambah periderm. 

29. (d) mikrograf cahaya ini menunjukkan 

sayatan batang berumur tiga tahun. 

30. Terlihat perbedaan lingkaran tahun kayu 

musim semi dan musim panas 

5. GAMBAR 35.25  Anatomi batang 

sebuah pohon. Dari pertengahan 

pohon, mengarah ke luar, kita dapat 

membedakan beberapa zona. 

Heartwood  (galih) dan sapwood 

(gubal) terdiri dari xilem sekunder. 

Heartwood lebih tua dan tidak lagi 

berfungsi dalam pengangkutan air 

karena selnya yang berdinding lignin 

mati sehingga membentuk kolom 

GAMBAR 35.25  Anatomi batang sebuah 

pohon. Dari pertengahan pohon, mengarah 

ke luar, kita dapat membedakan beberapa 

zona. Heartwood  (galih) dan sapwood 

(gubal) terdiri dari xilem sekunder. 

Heartwood lebih tua dan tidak lagi berfungsi 

dalam pengangkutan air karena selnya yang 

berdinding lignin mati sehingga membentuk 

kolom tengah yang menyokong pohon 

tersebut. Sapwood dinamakan begitu karena 

31. GAMBAR 35.25  Anatomi batang 

sebuah pohon. 

 

32. Zona hearthwood (galih) lebih tua, tidak 

lagi berfungsi dalam pengangkutan air 

karena selnya yang berdinding lignin mati, 

sehingga membentuk kolom tengah yang 

menyokong pohon. 

 

33. Zona sapwood  xilem sekundernya masih 
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tengah yang menyokong pohon 

tersebut. Sapwood dinamakan begitu 

karena sel-sel xilem sekundernya 

masih berfungsi dalam pengangkutan 

air dan mineral (getah xilem) ke arah 

atas. Karena masing-masing lapisan 

baru xilem sekunder memiliki keliling 

yang lebih besar, pertumbuhan 

sekunder memungkinkan xilem 

mengangkut lebih banyak air dan 

mineral ke daun-daun yang semakin 

banyak jumlahnya. 

sel-sel xilem sekundernya masih berfungsi 

dalam pengangkutan air dan mineral (getah 

xilem) ke arah atas. Karena masing-masing 

lapisan baru xilem sekunder memiliki 

keliling yang lebih besar, pertumbuhan 

sekunder memungkinkan xilem mengangkut 

lebih banyak air dan mineral ke daun-daun 

yang semakin banyak jumlahnya. 

berfungsi dalam pengangkutan nutrient ke 

arah atas karena memiliki keliling yang 

lebih besar. 

6. Lihat halaman 304 

Sel-sel yang tetap berfungsi untuk 

menghasilkan sel-sel baru di dalam 

meristem disebut inisia (initial) atau 

permulaan. 

 

Lihat halaman 304 

Sel-sel yang tetap berfungsi untuk 

menghasilkan sel-sel baru di dalam meristem 

disebut inisia (initial) atau permulaan. 

 

34. Lihat halaman 304 

35. Sel yang tetap berfungsi untuk 

menghasilkan sel baru dalam meristem 

disebut inisia atau permulaan. 

 


