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ABSTRACK 

Stomatal and epidermal characteristic play important role in taxonomical works 

of ferns. The purpose of this study was to compare the stomata and epidermis 

characteristics of two Nephrolepis species collected from Pekanbaru, Riau, namely 

Nephrolepis biserrata and Nephrolepis cordifolia. Samples were collected from the 

field using the exploration method. Stomata preparations were made using the replica 

method. Characteristics of stomata and epidermis that distinguish between two 

nephrolepis species were the type, the shape and size, the number and distribution of 

stomata, as well as the shape of epidermal cells. 

Keywords: Nephrolepidaceae, replicas, stomata. 

ABSTRAK 

Karakteristik stomata dan epidermis berperan penting dalam taksonomi paku. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk membandingkan karakteristik stomata dan epidermis 

pada 2 jenis paku Nephrolepidaceae yang dijumpai di Pekanbaru, Riau, yaitu 

Nephrolepis biserrata dan Nephrolepis cordifolia. Sampel dikoleksi dari lapangan 

menggunakan metode eksplorasi. Preparat stomata dibuat dengan menggunakan metode 

replika. Karakteristik stomata dan epidermis yang menjadi pembeda antara 2 jenis 

tumbuhan paku famili Nephrolepidaceae diantaranya keberadaan somata, bentuk dan 

ukuran stomata, jumlah dan distribusi stomata, tipe stomata, dan bentuk sel epidermis. 

Kata kunci : Nephrolepidaceae, replika, stomata. 
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PENDAHULUAN 

Stomata adalah celah dalam 

epidermis yang dibatasi oleh dua sel 

penutup. Keberadaan stomata dapat 

ditemukan di bagian tumbuhan yang 

berhubungan dengan udara secara 

langsung seperti daun. Stomata 

ditemukan dikedua permukaan daun 

atau hanya dipermukaan bawah saja 

(Fahn, 1991). 

Stomata umumnya ditemukan 

pada bagian tumbuhan yang 

berhubungan langsung dengan udara 

terutama di bagian daun, batang dan 

rizom. Stomata tidak ditemukan di akar 

dan seluruh permukaan beberapa 

tumbuhan parasit yang tanpa klorofil. 

Stomata ditemukan juga pada daun 

mahkota, tangkai sari, daun buah dan 

biji tetapi biasanya stomata tersebut 

tidak berfungsi (Fahn 1991). 

Menurut Estiti (1995), 

berdasarkan susunan sel epidermis ada 

empat tipe stomata yang ada di samping 

sel penutup yaitu anomositik, anisisitik, 

parasitic dan diasitik. Selain ke empat 

tipe stomata di atas terdapat modifikasi 

tipe-tipe stomata dan tipe tambahan dapat 

terjadi pada spesies dari berbagai famili. 

Lebih dari satu tipe stomata terkadang 

terdapat bersama-sama pada organ yang 

sama (Fahn 1991). 

Nephrolepidaceae merupakan 

famili tumbuh paku yang tumbuh 

berumpun yang ditemukan di habitat 

terrestrial dan epifit, memiliki batang 

yang pendek dengan daun majemuk, 

dan peruratan dikotom bebas. Entalnya 

tegak, Sorus dengan indusium terjadi 

bentuk jantung terdapat ditepian daun 

bagian bawah. Bentuknya bundar 

seperti ginjal dan bersudut sempit. 

Spora dari famili ini bilateral. Paku dari 

famili ini biasanya dimanfaatkan 

sebagai tanaman hias (Yusuf 2009). 

Informasi mengenai 

perbandingan karakteristik stomata dan 

epidermis pada 2 jenis paku famili 

Nephrolepidaceae di Pekanbaru belum 

pernah dilaporkan. Penelitian ini 

bertujuan untuk membandingkan 

karakteristik stomata dan epidermis 

pada 2 jenis paku famili 

Nephrolepidaceae yang dijumpai 

dilokasi tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan dari 

bulan Desember 2019-Maret 2020. 

Pengambilan sampel dilakukan di 
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Pekanbaru, Riau dengan metode 

eksplorasi. Sampel yang terkumpul 

kemudian dibawa ke laboratorium 

Botani Jurusan Biologi Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Riau untuk dilakukan 

identifikasi dengan cara mencocokan 

pada buku Ferns of Malaysia in Colour” 

(Piggott 1996), “Jenis Paku Indonesia” 

(LIPI 1980),  dan beberapa literatur 

seperti www.plantsystematic.com,  dan 

www.ferns.com kemudian untuk 

memastikan nama yang benar dengan 

membandingkan disitus  

www.theplantlist.org. The Plant List 

adalah situs yang memuat daftar nama 

botanis dari jenis-jenis tumbuhan. 

b. Pembuatan preparat 

Pada penelitian ini digunakan 

metode replika dari (Rudyatmi 2014) 

yang telah dimodifikasi. Pertama 

permukaan daun bagian atas dan bagian 

bawah dibersihkan dari kotoran, 

kemudian diolesi cat kuku/kutek bening 

pada permukaan atas dan bawah. 

Kemudian tunggu 5-10 menit sampai 

cat kuku/kutek mengering. Setelah 

kering olesan kutek ditempeli potongan 

selotip lalu dikelupas secara perlahan 

dan ditempelkan pada gelas objek dan 

diberi label. Selanjutnya dilakukan 

pengamatan stomata dengan 

menggunakan Optilab microscope 

camera pada perbesaran 400X 

kemudian didokumentasikan. 

 

c. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis 

dengan cara tabulasi dalam bentuk 

tabel, deskripsi dan gambar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil identifikasi sampel 

tumbuhan paku menunjukkan bahwa di 

Pekanbaru, Riau dijumpai 2 jenis 

tumbuhan paku epifit dari famili 

Nephrolepidaceae yaitu Nephrolepis 

biserrata dan Nephrolepis cordifolia. 

Karakteristik yang menjadi pembeda 

antara 2 jenis tumbuhan paku tersebut 

diantaranya keberadaan somata, bentuk 

dan ukuran stomata, jumlah dan 

distribusi stomata, tipe stomata, dan 

bentuk sel epidermis (Tabel 1). 
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Tabel 1. Hasil pengamatan karakteristik morfologi stomata paku epifit 

Karakter Stomata Nephrolepis biserrata Nephrolepis cordifolia 

Keberadaan stomata Hipostomatik Hipostomatik 

Bentuk  Ginjal Ginjal 

Ukuran (µm) P : 45.41 ± 5.44 

L : 27.24 ± 2.54 

P : 32.15 ± 2.69 

L : 20.64 ± 1.32 

Jumlah 4 40 

Distribusi Hipostomatik merata Hipostomatik merata 

Tipe stomata Polositik, Pseudopolositik Polositik, Anisositik 

Bentuk sel epidermis Tidak beraturan Tidak beraturan 

 

a. Keberadaan stomata 

Berdasarkan hasil pengamatan yang 

telah dilakukan pada permukaan atas 

daun (adaksial) dan bawah daun 

(abaksial) didapatkan hasil bahwa 

stomata hanya dijumpai pada 

permukaaan bawah daun saja, 

sedangkan pada permukaan atas daun 

tidak dijumpai stomata. Berdasarkan 

keberadaannya pada permukaan daun, 

stomata terbagi menjadi 3 tipe yaitu 

hipostomatik, epistomatik, dan 

amphisromatik (Rudall 2007).  

Menurut Rudall (2007), 

hipostomatik adalah stomata yang 

hanya terdapat di permukaan bawah 

daun sedangkan epistomatik adalah 

setomata yang hanya terdapat di 

permukaan atas daun dan untuk stomata 

yang terdapat dikedua permukaan daun 

dinamakan amphistomatik. 

b. bentuk dan ukuran stomata 

Bentuk stomata pada tumbuhan 

secara umum dapat dilihat dari bentuk 

sel penutupnya. Karakteristik bentuk 

stomata dibagi menjadi 2 yaitu ginjal 

dan halter (Rudall 2007). 

Berdasarkan hasil yang didapat pada 

penelitian ini stomata yang ditemukan 

berbentuk ginjal. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Fajuke et al. 

(2018) yang menemukan bentuk 

stomata ginjal pada paku genus 

Nephrolepis (Gambar 1).
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Gambar 1. Bentuk stomata ginjal pada 

paku Nephrolepis biserrata (Panjang 

skala 50 µm). 

Keterangan: SP: sel penjaga, ST: sel 

tetangga, SE : sel epidermis. 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui 

bahwa terdapat variasi dari ukuran 

panjang dan lebar stomata. Variasi 

ukuran panjang dan lebar ini dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

genetik dan juga faktor lingkungan (Sun 

et al. 2018). Pada paku Nephrolepis 

biserrata memiliki ukuran panjang 

45.41 ± 5.44 dan lebar 27.24 ± 2.54, 

sedangkan pada paku Nephrolepis 

cordifolia memiliki ukuran panjang 

P32.15 ± 2.69 dan lebar 20.64 ± 1.32. 

c. Jumlah dan distribusi stomata 

Salah satu karakter yang dapat  

dijadikan sebagai batasan dalam 

taksonomi adalah jumlah stomata, 

karena jumlah stomata dalam satu 

bidang pandang setiap spesies 

berbeda-beda. Pada penelitian ini 

pengamatan jumlah stomata 

dilakukan dengan mengamati 

stomata per bidang pandang pada 

perbesaran 400x. Berdasarkan hasil 

pada tabel 1 stomata paku 

Nephrolepis biserrata berjumlah 4 

sedangkan pada paku Nephrolepis 

cordifolia stomatanya berjumlah 

40. Untuk distribusi stomata pada 

kedua jenis paku yang diamati yaitu 

hipostomatik merata atau tersebar 

merata dibawah permukaan daun. 

d. Tipe stomata 

Pengamatan stomata dilakukan 

secara mikroskopis kemudian Tipe 

stomata ditentukan dengan mengacu 

pada Sen & De (1992) dengan 

mengamati stomata yang dipilih 

secara acak dengan perbesaran 

400x. Berdasarkan hasil pengamatan 

ditemukan tipe stomata gabungan 

pada kedua jenis paku yang diamati. 

Pada paku Nephrolepis biserrata 

yaitu tipe polositik dan 

pseudopolositik sedangkan pada 

paku Nephrolepis cordifolia yaitu 

tipe polositik dan anisositik. 
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Gambar 2. Tipe stomata polositik 

dan anisositik pada Nephrolepis 

cordifolia a : positik dan b : 

anisositik. (Panjang skala 50 µm). 

Keterangan: SP: sel penjaga, ST: sel 

tetangga, SE : sel epidermis. 

Polositik merupakan tipe 

stomata dengan sel tetangga berbentuk 

U dan mengelilingi hampir seluruh sel 

tetangga, sedangkan pesudopolositik 

merupakan turunan dari tipe polositik. 

Anisositik merupakan tipe stomata 

dengan sel penutup dikelilingi oleh 3 sel 

tetangga yang ukurannya tidak sama 

(Sen & De 1992). Menurut Fajuke et al. 

(2018), tipe stomata yang umum 

ditemukan pada paku Nephrolepis 

adalah anisositik, namun beberapa 

spesies Nephrolepis juga menunjnukkan 

tipe diasitik. 

e. Bentuk sel epidermis 

Sel epidermis merupakan sel-sel 

yang berada disekitaran sel penutup 

stomata dengan ukuran dan bentuk yang 

beragam (Hidayat 1990).  Sel epidermis 

dapat juga diartikan sebagai sel-sel yang 

mengelilingi sel tetangga atau berada 

disekitar sel tetangga. Bentuk sel 

epidermis yang ditemukan pada kedua 

jenis paku yang diamati yaitu tidak 

beraturan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengamatan 

yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa ditemukan dua jenis paku famili 

Nephrolepidaceae yaitu Nephrolepis 

biserrata dan Nephrolepis cordifolia. 

Karakteristik stomata dan epidermis 

yang menjadi pembeda antara 2 jenis 

tumbuhan paku tersebut yaitu 

keberadaan somata, bentuk dan ukuran 

stomata, jumlah dan distribusi stomata, 

tipe stomata, dan bentuk sel epidermis. 

DAFTAR PUSTAKA 

Barlow,A. 2012. Plant Name Database. 

Diakses dari http://.ferns.com. 

 

Estiti, B. H. 1995. Anatomi Tumbuhan 

Berbiji. Penerbit ITB. Bandung. 

 

Fahn, A. 1991. Anatomi Tumbuhan. 

Gajah Mada University Press. 

Yogyakarta. 

 

Fajuke AA, AM Makinde, FA Oloyede 

& JA Akinloye. 2018. 

Comparative epidermal 

anatomical studies in six taxa of 

genus Nephrolepis Swart in 

http://.ferns.com/


Page  7  

 

Nigeria. Tropical Plant 

Reseearh 5(1):19 ̶ 26. 

Hidayat EB.1990. Dasar-dasar Struktur 

Dan Perkembangan 

Tumbuhan.Bandung: ITB. 

Rudall PJ. 2007. Anatomy of Flowering 

Plants. New York: Cambridge 

University Press. 

Rudyatmi, Ely. 2014. Bahan Ajar 

Mikroteknik. Semarang: Jurusan 

Biologi FMIPA UNNES. 

 

Sen U & B De. 1992. Structure and 

ontogeny stomata in ferns. 

Blumea 37(1) : 239 ̶ 261. 

Simpson, M. 2006. Plant Systematic. 

http://www.plantsystematic.com

/.(diakses 15 Juni 2020). 

Sun YF, Yan, X Cui & F Liu. 2018. 

Plasticity in stomatal size and 

density of potato leaves under 

different irrigation and 

phosphorus regimes. Journal of 

Plant Physiology 171(2014): 

1248 ̶ 12. 

The Plant List.2013. The Plant List, 

Version 1.1 Retrieved from 

http://www.theplantlist.org 

Yusuf MAM. 2009. Keanekaragaman 

Tumbuhan Paku (Pteridophyta) 

di Kawasan Cagar Alam 

Gebungan Kabupaten Semarang. 

[Skripsi]. Semarang : 

Universitas Negeri Semarang.

 


