
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya keanekaragaman 

tanaman khususnya anggrek. Anggrek yang ada di Indonesia dikategorikan 

terbesar kedua didunia setelah Brasil. Diantara 26.000 jenis anggrek didunia, 5000 

jenis anggrek merupakan plasma nutfah terbesar di Indonesia. Saat ini sekitar 70 

jenis anggrek dari jumlah tersebut diduga telah punah pada habitatnya, karena 

penebangan liar (Wirakusuma, 2006), banyaknya pencurian terselubung oleh 

pihak asing terhadap anggrek-anggrek alam dengan dalih kerjasama dan 

sumbangan dana penelitian. Tanaman anggrek mempunyai potensi yang sangat 

besar untuk dikembangkan mengingat keanekaragaman anggrek tersebut terancam 

kelestariannya (Sandra, 2003). 

Anggrek biasa ditemukan di daerah tropis maupun subtropis. Anggrek 

dapat tumbuh di dataran rendah, gunung kering, hutan rimba yang panas, sampai 

dataran tinggi, termasuk puncak gunung yang bersalju (Sugeng, 1985) 

Anggrek merupakan herba perennial yang tergolong ke dalam famili 

Orchidaceae dengan bentuk bunga yang sangat beranekaragam. Berbagai macam 

variasi warna dan ukuran dengan ciri-ciri unik menjadi daya tarik tanaman 

anggrek. Warna bunganya yang berwarna cerah sampai yang berwarna gelap 

biasa dijumpai. Ukuran bunganya bervariasi, bentuk bunganya juga sangat unik 
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dan ada yang berbau harum seperti parfum contohnya Dendrobium, Phalaenopsis, 

Cattleya, dan Paphiopedilum (Darmono, 2004). 

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu bunga anggrek di Indonesia 

adalah dengan cara merakit tanaman-tanaman baru melalui pemuliaan. Salah 

satunya yaitu dengan menyilangkan tetua dengan karakter-karakter tertentu untuk 

mendapatkan spesies baru. Pemuliaan tanaman anggrek mempunyai sasaran 

peningkatan keragaman genetik pada bentuk dan warna yang unik, frekuensi 

berbunga tinggi dan tahan terhadap hama/penyakit serta cekaman lingkungan 

(Wirakusuma, 2006). 

Salah satu jenis anggrek yang banyak diminati oleh masyarakat dan 

mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah Phalaenopsis amabilis atau dikenal 

dengan anggrek bulan. 

 Kultur jaringan akan berhasil dengan baik apabila syarat-syarat yang 

diperlukan terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi beberapa hal seperti 

pemilihan eksplan, penggunaan media yang cocok, keadaan yang aseptik dan 

pengaturan udara yang baik (Nugroho & Sugito, 1996). 

 Pertumbuhan dan perkembangan tanaman selalu memerlukan unsur 

makro, unsur mikro dan zat-zat organik. Unsur makro yang diperlukan dalam 

jumlah banyak antara lain C, H, O, N, S, P, K, Ca, dan Mg, sedangkan unsur 

mikro yang hanya diperlukan sedikit tetapi harus tersedia bagi tanaman, antara 

lain Cl, B, Mo, Mn, Zn, Fe, dan Cu. Selain itu zat pengatur tumbuh juga sangat 

diperlukan sebagai komponen medium bagi pertumbuhan dan diferensiasi. Zat 

pengatur tumbuh yang sering digunakan adalah golongan auksin dan sitokinin. 
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Menurut Hendaryono (2000) berkaitan dengan tujuan perdagangan skala besar, 

pemakaian hormon ini sangat mahal. Hormon dan vitamin merupakan bahan yang 

diperlukan dalam jumlah sedikit, tetapi harganya sangat mahal (Sandra, 2003). 

Maka sebagai penggantinya, bisa digunakan hormon alami, misalnya hormon 

alami golongan sitokinin yaitu hormon zeatin, yang dapat diperoleh dari jagung. 

Hormon alami lain yang dapat digunakan adalah diphenyl urea yang terkandung 

dalam air kelapa yang aktivitasnya seperti sitokinin (Hendaryono, 2000). 

 Zat-zat organik yang biasa ditambahkan dalam medium kultur jaringan 

adalah sukrosa, myo-inositol, vitamin, asam-asam amino dan zat pengatur tumbuh 

yang umumnya merupakan hasil penyaringan dan ekstrak buah-buahan seperti 

tomat, ekstrak pisang ambon dan air kelapa (Hendaryono, 1994 ; Sandra 2003). 

Menurut Raharja (2005) ada berbagai jenis tambahan media yang digunakan 

untuk memperbanyak anggrek, seperti jus tomat, jus pisang, maupun air kelapa. 

Media ini berguna untuk tempat tumbuh dan menyediakan unsur hara, mineral, 

asam mineral, zat pengatur tumbuh yang dibutuhkan oleh eksplan untuk tumbuh. 

Keuntungan menggunakan air kelapa untuk pembuatan media adalah harganya 

yang murah, dan di dalam air kelapa terkandung zat kimia lengkap yang 

dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Dalam penelitian Katuuk (2000) dinyatakan 

bahwa bahan organik kompleks dapat mendukung pertumbuhan kultur. 

 Pemilihan eksplan dalam kultur jaringan sangat menentukan keberhasilan 

suatu kultur, bahan tanam atau eksplan yang digunakan untuk perbanyakan 

anggrek adalah biji anggrek, namun tidak menutup kemungkinan menggunakan 
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tunas dan plb (Protocorm Like Bodies) sebagai eksplan. Melalui teknik kultur 

jaringan, eksplan dapat berdiferensiasi membentuk daun, pucuk dan akar. 

Penelitian tentang penggunaan bahan organik kompleks sebagai pengganti 

zat pengatur tumbuh sintetik masih perlu dikembangkan mengingat penggunaan 

zar pengatur tumbuh sintetik mutlak pada tanaman. Meesawati dan 

Kanchanapoom (2002), menjelaskan bahwa pertumbuhan plb terjadi bila 

ditambahkan 10% air kelapa. 

Menurut Hendaryono (2000) tanaman anggrek dapat diperbanyak dengan 

cara vegetatif maupun generatif, baik secara konvensional maupun modern. 

Perbanyakan generatif lebih banyak dilakukan dengan metode in vitro yaitu 

dengan cara mengecambahkan biji di dalam botol yang telah berisi media. Biji 

anggrek sulit mengalami perkecambahan. Biji yang berhamburan dari buah yang 

pecah karena sudah tua akan terhambat pertumbuhannya oleh faktor lingkungan 

yang kurang mendukung, sebab anggrek tidak memiliki endosperm, sehingga 

perbanyakan secara generatif sangat sulit dilakukan. Perbanyakan vegetatif dapat 

dilakukan dengan konvensional maupun modern. Perbanyakan vegetatif 

konvensional dengan stek, split, dan keiki. Sedangkan perbanyakan vegetatif 

modern dengan kultur jaringan. 

Pada perbanyakan secara generatif, masalah utama yang dihadapi adalah 

lamanya waktu yang diperlukan biji untuk berkecambah. Hal ini dikarenakan 

ukuran biji anggrek yang sangat kecil dan tidak mempunyai endosperm sebagai 

cadangan makanan pada awal perkecambahan biji. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah pemberian air kelapa pada media (NP) New Phalaenopsis 

berpengaruh terhadap perkecambahan biji Phalaenopsis amabilis (L.) Bl.? 

2. Pada konsentrasi air kelapa berapakah yang sesuai untuk perkecambahan 

biji Phalaenopsis amabilis (L.) Bl.? 

 

1.3 Asumsi Penelitian 

Air kelapa mengandung unsur-unsur alami yang diperlukan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sehingga, pemberian air kelapa 

berpengaruh terhadap perkecambahan biji Phalaenopsis amabilis (L.) Bl. 

Pemberian Air kelapa dapat digunakan sebagai bahan tambahan pada 

media New Phalaenopsis untuk meningkatkan perkecambahan biji Phalaenopsis 

amabilis (L.) Bl. 

 

1.4       Hipotesis Penelitian 

1.4.1 Hipotesis Kerja 

Jika pemberian air kelapa berpengaruh terhadap perkecambahan biji 

Phalaenopsis amabilis (L.) Bl. maka biji yang berkecambah akan 

meningkat. 

1.4.2 Hipotesis Statistik 

H0 : Tidak ada pengaruh pemberian air kelapa terhadap perkecambahan 

biji Phalaenopsis amabilis (L.) Bl. 
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Ha : Ada pengaruh pemberian air kelapa terhadap perkecambahan biji 

Phalaenopsis amabilis (L.) Bl. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :  

1. Pengaruh pemberian air kelapa pada media NP (New 

Phalaenopsis) terhadap perkecambahan biji Phalaenopsis 

amabilis (L.) Bl. 

2. Konsentrasi air kelapa yang sesuai untuk perkecambahan biji 

Phalaenopsis amabilis (L.) Bl. 

 

1.5     Manfaat Penelitian 

Hasil  penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah yang 

berguna untuk penelitian selanjutnya. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tentang berapa 

konsentrasi air kelapa yang sesuai untuk perkecambahan biji Phalaenopsis 

amabilis (L.) Bl. In Vitro. 
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