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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan biodiversitas 

tanaman khususnya tanaman anggrek. Menurut Wirakusuma (2006), diantara 

26.000 jenis anggrek di dunia, 5.000 jenis anggrek merupakan plasma nutfah 

terbesar di Indonesia yang mana sekitar 70 jenis anggrek dari jumlah tersebut 

diduga telah punah pada habitatnya karena adanya penebangan liar dan juga karena 

adanya eksploitasi berlebih terhadap anggrek baik untuk kepentingan penelitian 

maupun bisnis lainnya. Dengan keanekaragamannya yang tinggi, anggrek memiliki 

nilai ekonomis dan potensi untuk dikembangkan baik untuk dijadikan tanaman hias 

maupun produk unggulan lain. 

Anggrek adalah tanaman herba parennial dari golongan Orchidaceae yang 

biasa di temukan di daerah tropis maupun subtropis. Anggrek memiliki bentuk, 

variasi warna dan ukuran bunga yang sangat beragam sehingga menjadi daya tarik 

tersendiri dan bernilai ekonomis. Permintaan pasar anggrek cenderung meningkat 

setiap tahunnya, namun perkembangan produksi anggrek di Indonesia masih relatif 

lambat (Widiastoety dkk., 1998). Tingkat permintaan anggrek yang tinggi dari 

berbagai kolektor dan pembisnis tanaman hias melakukan eksploitasi langsung dari 

habitat aslinya dan hal ini juga dipertegas oleh Cribb et al. (2003) bahwa tingkat 

kepunahan anggrek semakin cepat dengan terjadinya kerusakan habitat, penurunan 

kualitas lingkungan dan perubahan fungsi alam. Salah satu anggrek di Indonesia 
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yang hampir punah adalah dari genus Grammatophyllum diantaranya yaitu anggrek 

tebu (G. speciosum), anggrek sendu (G. stapeliaeflorum), anggrek macan (G. 

scriptum) dan beberapa varian yang ada di alam (Isda dan Fatonah, 2014). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999, 

Grammatophyllum speciosum merupakan spesies anggrek langka yang dilindungi 

oleh Pemerintah Indonesia.  

Secara umum, jumlah biji yang dihasilkan dalam satu kapsul buah anggrek 

sangat banyak namun hanya sedikit yang dapat berkecambah dan tumbuh di alam. 

Biji anggrek dikenal dengan sebutan “Dust Seed” (Amilah dan Astuti, 2006) karena 

dalam tiap kapsul buah anggrek dapat menghasilkan jutaan biji (Dutta et al., 2011). 

Rendahnya tingkat perkecambahan pada anggrek terjadi karena biji anggrek tidak 

memiliki endosperm sebagai cadangan makanan pada awal perkecambahan 

(Yusnida dkk., 2006).  Hal ini dipertegas oleh Gunawan (2005) yang menyatakan 

bahwa dalam kondisi in vivo daya perkecambahan biji anggrek sangat rendah yaitu 

kurang dari 1% sehingga perbanyakan anggrek secara generatif sulit dilakukan. 

Selain itu, biji anggrek memerlukan waktu yang lama untuk mengalami 

perkecambahan karena ukuran biji anggrek yang sangat kecil dan ringan. Biji 

anggrek berukuran sangat kecil dengan kisaran antara 0,01–0,9 mm, dengan bobot 

setiap biji 0,31–24 µg. Jumlah biji setiap buah berkisar antara 20–4.000.000 biji 

(Arditti dan Karim, 2000). 

Menurut Hendaryono dan Wijayani (1994), perbanyakan anggrek dapat 

dilakukan secara konvensional maupun modern. Perbanyakan secara konvensional 

dapat dilakukan dengan stek, split dan keiki. Sedangkan perbanyakan secara 
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modern dapat dilakukan melalui teknik kultur in vitro melalui kultur jaringan baik 

secara generatif maupun vegetatif. Karena perbanyakan anggrek sangat lambat, 

kultur jaringan diadopsi dan dipercayai untuk menjadi teknik alternatif yang 

berguna untuk budidaya mikro yang menunjang optimalisasi dalam melakukan 

perbanyakan anggrek khususnya anggrek Grammatophyllum speciosum. Hingga 

saat ini perbanyakan anggrek secara in vitro terbukti lebih ampuh dalam penyediaan 

bibit anggrek yang lebih banyak dan seragam dalam waktu yang relatif singkat.  

Kelebihan dari teknik kultur in vitro adalah dapat memperbanyak tanaman 

dalam waktu yang relatif singkat, menghasilkan tanaman yang seragam dalam 

jumlah yang banyak. Keberhasilan dalam teknik kultur jaringan tercapai apabila 

syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi, mulai dari pemilihan eksplan, 

penggunaan media yang cocok, kondisi yang aseptik, dan lain sebagainya. Salah 

satu eksplan yang biasa digunakan yaitu biji anggrek.  

Media yang sesuai dan paling cocok untuk anggrek yaitu media Vacin and 

Went (VW). Media tanam dalam kultur jaringan berfungsi sebagai tempat untuk 

tempat tumbuh eksplan yang dapat menyediakan nutrisi dan sebagai tempat 

pendukung pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman selalu 

memerlukan unsur makro dan mikro serta zat-zat organik lainnya. Unsur makro 

yang diperlukan dalam jumlah banyak antara lain C, H, O, N, S, P, K, Ca, dan Mg. 

Sedangkan unsur mikro yang diperlukan dalam jumlah sedikit namun harus tersedia 

bagi tanaman antara lain Cl, B, Mo, Mn, Zn, Fe dan Cu. Selain itu, zat pengatur 

tumbuh juga sangat diperlukan untuk menunjang komponen media bagi 

pertumbuhan, perkembangan serta diferensiasi tanaman. Beberapa upaya lain yaitu 
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dengan pemberian hormon untuk mengoptimalkan pertumbuhan telah sering 

diberikan dalam bentuk substansi atau bahan organik kompleks. Keberhasilan 

pembentukan protocorm dapat ditingkatkan dengan mengganti media dasar in vitro 

yang digunakan dengan media dasar lainnya atau dengan mengubah komposisi 

dasar maupun mengubah bahan organik yang digunakan pada media tersebut.  

Penggunaan media VW untuk perkecambahan biji dan pembentukan 

protocorm anggrek alam salah satunya Grammatophyllum speciosum telah 

dilakukan oleh Kartikaningrum dkk. (2017). Media VW sering dimodifikasi  

dengan penambahan bahan organik berupa air kelapa (150 mL/L), taoge (100 g/L),  

dan tomat (100 g/L). Medium tersebut merupakan media yang umum digunakan 

untuk mengecambahkan biji anggrek Grammatophyllum speciosum (Handini 2008; 

Samala dkk., 2014). Selain itu, media VW juga digunakan untuk budidaya anggrek 

Phalaenopsis oleh Yasmin dkk. (2018) dan  Substansi organik alami ini dilaporkan 

memiliki efek menguntungkan bagi kultur tanaman in vitro (Thorpe dkk., 2008).  

Penelitian mengenai perkecambahan biji dan perkembangan protocorm di 

bidang kultur in vitro dengan menggunakan anggrek Grammatophyllum speciosum 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu Sopalun dkk. (2010) yang 

menggunakan  kitosan untuk meningkatkan pertumbuhan Protocorm Like Bodies 

(PLBs) pada media cair dan media padat. Abbas dkk. (2011) menggunakan media 

knudson C yang dilengkapi dengan coconut water 30% untuk perkecambahan dan  

pembentukan protocorm. Teknik kultur in vitro juga diterapkan pada 

Grammatophyllum speciosum oleh Samala dkk. (2014) yang menggunakan media 

setengah MS yang ditambahkan BAP, NAA, air kelapa dan arang aktif untuk 
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induksi dan proliferasi protocorm. Sedangkan pada penelitian Kartikaningrum, 

dkk. (2017) digunakan media VW untuk perkecambahan biji dan pembentukan 

protocorm. 

Menurut Arditti dan Karim (2000), kentang dilaporkan mengandung kaya 

akan energi, mengandung vitamin penting seperti vitamin C (asam askorbat), B1 

(tiamin), B6 (piridoksin) dan hormon tanaman. Potato homogenate juga 

mengandung niacin dan tiamin yang dapat meningkatkan perkecambahan dan 

pertumbuhan bibit anggrek. Selain itu, didalam potato homogenate juga terdapat 

unsur-unsur mineral seperti kalium, zat besi, magnesium, karbohidrat, dan asam 

amino.  Potato homogenate tersebut juga dapat menjadi alternatif sebagai pengganti 

zat pengatur tumbuh yang selama ini telah digunakan.  

Substansi organik kompleks berupa potato homogenate telah dilaporkan 

untuk meningkatkan perkecambahan dan pertumbuhan beberapa anggrek secara in 

vitro diantaranya yaitu pada penelitian Romeida, dkk. (2018) menunjukkan bahwa 

pada media VW yang ditambahkan dengan ekstrak kentang kombinasi pisang dan 

air kelapa pada konsentrasi 57,17 - 98,67 mL/L menjadi media terbaik untuk 

pertumbuhan dan perkembangan protocorm anggrek mokara (Eulophia graminea); 

Bakar, et al. (2014) menunjukkan bahwa dengan penambahan potato homogenate 

10% kedalam media VW dalam kondisi terang mampu menjadi kondisi optimal 

dengan persentase perkecambahan yang lebih tinggi pada anggrek Dimorphics 

lowii; Islam, dkk. (2011) menunjukkan dalam penambahan ekstrak kentang pada 

200 mL/L dapat meningkatkan perkecambahan Vanda roxburgii dari 17,2% 

(kontrol) menjadi 78,24% dan meningkatkan produksi protocorm; Murdad (2010) 
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menunjukkan perkembangan protocorm Phalaenopsis gigantea dengan indeks 

pertumbuhan yang lebih tinggi ketika protocorm dikultur pada media yang 

mengandung potato homogenate tanpa gula dibandingkan dengan media yang 

mengandung potato homogenate dengan gula; Nalawade (2004) menunjukkan 

bahwa dengan penambahan potato homogenate 8% pada media dapat menginduksi 

perkecambahan biji D. tosaense; Tsai dkk. (1993) melakukan penambahan ekstrak 

kentang dalam medium basal untuk meningkatkan kelangsungan hidup protocorm 

pada anggrek Phalaenopsis dan Cattleya. 

Dalam penelitian ini, dilakukan penambahan substansi organik kompleks 

berupa potato homogenate dengan variasi konsentrasi 0 g/L, 25 g/L, 50 g/L, 75 g/L, 

dan 100 g/L ke dalam media tumbuh anggrek Grammatophyllum speciosum untuk 

memicu perkecambahan biji dan perkembangan protocorm yang belum dilakukan 

pada penelitian-penelitian sebelumnya. Variasi konsentrasi yang digunakan 

mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chen, et.al. (2014) yang 

menggunakan potato homogenate konsentrasi 25 g/L, 50 g/L, dan 100 g/L, dimana 

konsentrasi 100 g/L optimal untuk proliferasi dan pemanjangan tunas anggrek D. 

officinale dan penelitian Putri (2015) yang menunjukkan bahwa penambahan 

ekstrak kentang 50 g/L dapat meningkatkan pertumbuhan PLB anggrek 

Phalaenopsis. 

Penelitian khususnya mengenai mengenai kultur anggrek Grammatophyllum 

speciosum masih jarang dan dirasa kurang sehingga perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut. Sehingga pada penelitian kali ini bertujuan untuk melakukan teknik 

perbanyakan tanaman anggrek secara in vitro khususnya pada anggrek 
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Grammatophyllum speciosum di media VW yang efektif dengan pemberian potato 

homogenate. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi implikasi mengenai 

peluang keberhasilan perbanyakan biji anggrek untuk perbanyakan dan pemenuhan 

kebutuhan komersial serta menanamkan kembali spesies anggrek yang terancam. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah pemberian potato homogenate dengan konsentrasi (g/L) yang 

berbeda pada media Vacin and Went (VW) berpengaruh pada persentase 

perkecambahan biji dan perkembangan protocorm Grammatophyllum 

speciosum Blume? 

2. Berapa konsentrasi (g/L) potato homogenate yang terbaik untuk 

persentase perkecambahan biji dan perkembangan protocorm 

Grammatophyllum speciosum Blume? 

 

1.3 Asumsi 

Biji anggrek tidak memiliki endosperm yang berfungsi sebagai cadangan 

makanan untuk perkecambahan biji. Dalam hal ini, biji anggrek memerlukan nutrisi 

dari luar (eksternal) untuk perkecambahan biji dan perkembangan protocorm. 

Kandungan dalam ekstrak kentang (potato homogenate) adalah vitamin penting 

seperti vitamin C (asam askorbat), B1 (tiamin), B6 (piridoksin), dan B3 (niacin)  

serta unsur-unsur mineral seperti kalium, zat besi, magnesium, karbohidrat, dan 

asam amino. Vitamin berfungsi sebagai katalisator dalam metabolisme, mineral 
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untuk menginisiasi pembelahan sel sehingga dapat meningkatkan ukuran embrio, 

asam amino untuk pembentukan struktur dan fungsi sel, karbohidrat sebagai sumber 

energi dan karbon yang diduga dapat meningkatkan perkecambahan dan 

pertumbuhan bibit anggrek. Berdasarkan hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa 

pemberian potato homogenate dalam berbagai konsentrasi (g/L) pada media Vacin 

and Went (VW) dapat mempengaruhi persentase perkecambahan biji dan 

perkembangan protocorm Grammatophyllum speciosum Blume. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

1.4.1 Hipotesis kerja 

1. Jika pemberian potato homogenate pada media Vacin and Went (VW) 

berpengaruh pada perkecambahan biji dan perkembangan protocorm 

Grammatophyllum speciosum Blume maka terdapat perbedaan persentase 

perkecambahan biji dan perkembangan protocorm Grammatophyllum 

speciosum Blume pada perlakuan yang diberi potato homogenate dengan 

yang tidak diberi potato homogenate. 

2. Jika pemberian potato homogenate pada media Vacin and Went (VW) 

berpengaruh pada perkecambahan biji dan perkembangan protocorm 

Grammatophyllum speciosum Blume maka terdapat perbedaan persentase 

perkecambahan biji dan perkembangan protocorm Grammatophyllum 

speciosum Blume pada setiap perlakuan yang diberi potato homogenate 

dengan konsentrasi (g/L) yang berbeda. 
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1.4.2 Hipotesis statistik 

1. H0: Pemberian potato homogenate pada media Vacin and Went (VW) tidak 

mempengaruhi persentase perkecambahan biji dan perkembangan 

protocorm Grammatophyllum speciosum Blume. 

H1: Pemberian potato homogenate pada media Vacin and Went (VW) 

mempengaruhi persentase perkecambahan biji dan perkembangan 

protocorm Grammatophyllum speciosum Blume. 

2. H0: Pemberian potato homogenate dengan konsentrasi (g/L) yang berbeda 

pada media Vacin and Went (VW) tidak mempengaruhi persentase 

perkecambahan biji dan perkembangan protocorm Grammatophyllum 

speciosum Blume. 

H1: Pemberian potato homogenate dengan konsentrasi (g/L) yang berbeda 

pada media Vacin and Went (VW) mempengaruhi persentase 

perkecambahan biji dan perkembangan protocorm Grammatophyllum 

speciosum Blume. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian potato homogenate dengan 

konsentrasi (g/L) yang berbeda pada media Vacin and Went (VW) 

terhadap perkecambahan biji dan perkembangan protocorm 

Grammatophyllum speciosum Blume. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi (g/L) potato homogenate yang terbaik 

untuk perkecambahan biji dan perkembangan protocorm 

Grammatophyllum speciosum Blume. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi ilmiah 

tentang pengaruh pemberian potato homogenate dengan konsentrasi (g/L) yang 

berbeda pada media Vacin and Went (VW) dan memberi informasi mengenai 

konsentrasi terbaik untuk perkecambahan biji dan perkembangan protocorm 

Grammatophyllum speciosum Blume yang dilakukan secara in vitro. Hasil dari 

penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya 

dan menjadi referensi penunjang untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

 


