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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh pemberian air 
kelapa terhadap perkecambahan biji Phalaenopsis amabilis (L.) Bl.; (2) 
konsentrasi air kelapa yang sesuai untuk perkecambahan biji P.amabilis. 
Penelitian ini menggunakan eksplan biji P.amabilis diperoleh dari Lawang, 
Malang, bersifat eksperimental laboratorium menggunakan rancangan acak 
lengkap (RAL), dengan perlakuan air kelapa  berbagai konsentrasi (0%, 5%, 10%, 
15%, 20%), setiap perlakuan terdiri dari 4 ulangan. Jumlah biji yang berkecambah 
diamati setiap 2 minggu sekali selama 14 minggu dengan merusak sampel 
(destruktif). Data jumlah embrio yang berkecambah dianalisis secara statistik 
dengan uji ANOVA. Data perkembangan embrio dianalisis secara deskriptif. 
Berdasarkan hasil uji ANOVA menunjukkan tidak ada pengaruh pemberian air 
kelapa terhadap perkecambahan biji P.amabilis. Rata-rata perkecambahan biji 
tertinggi (6,20) di jumpai pada pemberian air kelapa konsentrasi 10%. Biji 
berkecambah melalui tahapan-tahapan yaitu tahap 0: embrio masih terbungkus 
testa; tahap 1: embrio membengkak tetapi masih terbungkus oleh testa; tahap 2: 
sebagian testa larut; tahap 3: embrio lepas dari testa dan embrio membulat; tahap 
4: embrio muncul radikula dan rhizoid ; tahap 5: muncul takik scutelum 
(lekukan); tahap 6: tumbuh daun pertama.  
 

 

Kata kunci : perkecambahan, Phalaenopsis amabilis (L.) Bl., air kelapa.  
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Abstract  
The research aims was to know (1) the effect of coconut water to seed 

germination of Phalaenopsis amabilis (L.) Bl.; (2) suitable concentration of 
coconut water for seed germination of P. Amabilis Seed explants were collected 
from Lawang, Malang and it was laboratory experimental using complete random 
design (CRD) with treatments of coconut water in various concentrations of 0%, 
5%, 10%, 15% 20%, four replications. Amounts of germinated seed were 
observed every 2 weeks for 14 weeks by breaking the samples (destructive). 
Amount of germinated embryos were analyzed statistically with ANOVA test.  
Growth of germinated embryo were analyzed descriptively. Result of ANOVA 
test indicated that there was no effect of giving coconut water to germination of P. 
Amabilis seed. Coconut water with concentration of 10% gave best result (6,20) 
for seed germination of P. Amabilis. Germination of seed passed through various 
stages. Stage 0: embryos were still wrapped with testa. Stage 1: embryos 
expanded but still were wrapped by testa; stage 2: the testa partially soluble; stage 
3: embryos separated from testa and then rounded; stage 4: radicle and rhizoid 
emerged but there was no indentation; stage 5: there were indentations; stage 6: 
first leaf grew. 
 

Keywords : germination, Phalaenopsis amabilis (L.) Bl., coconut water.  

 
 
Pendahuluan 

 
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 
dan ada yang berbau harum seperti parfum contohnya Dendrobium, Phalaenopsis, 
Cattleya, dan Paphiopedilum (Darmono, 2004). 
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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. 
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 
tunas dan plb (Protocorm Like Bodies) sebagai eksplan. Melalui teknik kultur 
jaringan, eksplan dapat berdiferensiasi membentuk daun, pucuk dan akar. 
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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. 
 
Bahan dan Metode 

 
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan, Departemen 

Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Surabaya. 
Pelaksanaan penelitian ± 5 bulan dimulai bulan Februari sampai Juni 2011. Bahan 
tanaman yang digunakan pada penelitian ini adalah anggrek Phalaenopsis 
amabilis (L.) Bl. yang diperoleh dari Lawang Malang. Eksplan yang digunakan 
adalah biji berumur 6 bulan setelah polinasi. Air kelapa yang masih segar. Bahan 
kimia meliputi bahan-bahan kimia penyusun media New Phalaenopsis pada 
lampiran (1). Bahan untuk sterilisasi eksplan adalah alkohol 70%, agar-agar, 
aquades, larutan KOH (1 N) dan HCl (1 N). alat –alat yang digunakan yaitu botol 
kultur, LAF (Laminar Air Flow) cabinet, autoclave, magnetic stirrer, pinset, 
scalpel, spatula, gelas ukur, labu erlenmeyer, petridish, beaker glass, pipet, 
mikropipet, syringe, pengaduk, bunsen, sprayer, timbangan analitik, kertas pH, 
alumunium foil, seal,  kertas payung, blue tip, selotip kertas, kertas label, hand 
counter, mikroskop cahaya, dan kamera. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian air kelapa 
pada media NP (New Phalaenopsis) terhadap perkecambahan biji P.amabilis dan 
mengetahui konsentrasi air kelapa yang cocok untuk perkecambahan biji 
P.amabilis. Penelitian dilakukan menggunakan metode eksperimental laboratoris 
yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana data berupa foto akan dianalisis secara 
deskriptif. Rancangan penelitian ini berupa rancangan acak lengkap (RAL). 
Penelitian ini terdiri atas 5 perlakuan dengan ulangan 4 kali. Pengamatan 
dilakukan sekali dalam 2 minggu selama 14 minggu. Data statistik berupa angka  
kemudian dianalisis dengan uji ANOVA. Sedangkan, data kualitatif berupa foto 
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perkembangan embrio dianalisis secara deskriptif dengan cara mendeskripsikan 
data yang diperoleh dari setiap tahapan-tahapan perkembangan perkecambahan 
biji P.amabilis. 

 
Hasil dan Pembahasan 
 
 Dari berbagai perlakuan dengan variasi konsentrasi air kelapa ternyata 
memberikan respon yang bervariasi pula terhadap biji P.amabilis. Hasil 
pengamatan disajikan dalam bentuk diagram batang, tabel dan gambar yang 
meliputi jumlah kecambah. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan dan 
diamati setiap 2 minggu selama 14 minggu. 
 Hasil perhitungan jumlah embrio yang berkecambah pada biji P.amabilis 
diamati selama 14 minggu kultur memberikan respon yang berbeda pada setiap 
kelompok perlakuan. 
 

 
Gambar 4.1 Diagram batang rerata jumlah kecambah biji P.amabilis dengan 

perlakuan pemberian air kelapa setiap 2 minggu selama 14 minggu. 
 
 Dari diagram di atas menunjukkan rerata jumlah kecambah biji P.amabilis 
memberikan respon baik dari minggu ke 4 setelah penanaman sampai minggu ke 
14. Pada minggu ke 2 belum terlihat respon yang berarti, umumnya kecambah biji 
terbentuk pada minggu ke 4 untuk semua kelompok perlakuan konsentrasi air 
kelapa terutama pada konsentrasi air kelapa 10%. Pada minggu ke 10 respon dari 
perlakuan pemberian air kelapa konsentrasi 15% mengalami penurunan. Respon 
terbaik pada kelompok perlakuan air kelapa 10%, yang semakin minggu semakin 
menunjukkan peningkatan jumlah kecambah 
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Gambar 4.2 Tahap perkecambahan dan perkembangan biji Phalaenopsis amabilis (L.) Bl.  A. 
Tahapan 0 = Testa intac, embrio dilindungi testa (Bar= 80,4 µm). B. Tahapan 1 
= Embrio membengkak (Bar= 193,8 µm). C. Tahapan 2 = Sebagian testa larut 
(Bar= 244 µm). D. Tahapan 3 = Embrio lepas dari testa, embrio membulat 
(Bar= 459 µm). E. Tahapan 4 = Belum ada lekukan, sudah ada rhizoid ; tahap 
berkecambah (Bar= 1071 µm). F. Tahapan 5 = Sudah ada lekukan (takik 
scutelum), sudah ada radikula ; tahap scutelar (Bar= 1122 µm). G. Tahapan 6 = 
Tumbuh daun pertama (Bar= 1678 µm). (Keterangan. 1 = embrio; 2 = testa; 3 = 
rhizoid; 4 = takik scutelum; 5 = radikula; 6 = daun pertama ) 

 
 Pengamatan menggunakan disekting mikroskop terhadap biji setiap 2 
minggu tampak bahwa semua biji yang ditabur pada semua perlakuan 
memberikan respon yang sama yaitu biji berkecambah melalui tahapan 
perkecambahan (Gambar 4.2 E) itulah yang dihitung. 
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Tabel 4.1 Rerata jumlah kecambah biji Phalaenopsis amabilis (L.) Bl. setiap 2 
minggu selama 14 minggu. 

Konsentrasi air kelapa Rerata jumlah embrio yang 
berkecambah 

0% 5.50 ± 3.03 
5% 5.45 ± 2.76 

10% 6.20 ± 3.05 
15% 5.00 ± 2.84 
20% 4.91 ± 2.86 

 
 Hasil pengamatan terhadap rerata jumlah kecambah dari biji P.amabilis 
menunjukkan bahwa pada masing-masing perlakuan yaitu 0%, 5%, 10%, 15% dan 
20% besarnya berbeda-beda (Tabel 4.1). Dilihat dari reratanya, pada konsentrasi 
air kelapa 20% jumlah kecambah terkecil dengan rata-rata sebesar 4.91 
Sedangkan jumlah embrio yang berkecambah tertinggi dengan rata-rata 6.20 yaitu 
pada konsentrasi air kelapa 10% (Tabel 4.1)  
 

 
Gambar 4.3 Diagram batang rerata jumlah embrio yang berkecambah dari biji 

Phalaenopsis amabilis (L.) Bl. pada berbagai konsentrasi air 
kelapa selama 14 minggu. 

 
Grafik hubungan variasi pemberian air kelapa terhadap rerata jumlah 

kecambah (Gambar 4.3) terlihat bahwa terjadi kecendrungan peningkatan rerata 
jumlah kecambah dimana pada konsentrasi 10% memiliki rerata jumlah kecambah 
lebih tinggi yaitu 6,20 dibandingan dengan  konsentrasi air kelapa 0%, 5%, 15% 
dan 20%. Sedangkan rerata yang paling kecil terjadi pada konsentrasi 20% dengan 
rerata jumlah kecambah sebesar 4,91 meskipun tidak pada konsentrasi yang 
paling kecil yaitu 0%. 
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Gambar 4.4 Diagram batang rerata jumlah embrio yang berkecambah pada 

berbagai konsentrasi air kelapa pada minggu ke 14. 
 

Diagram rerata jumlah embrio yang berkecambah pada berbagai 
konsentrasi air kelapa pada minggu ke 14 (Gambar 4.4) terlihat bahwa terjadi 
kecendrungan peningkatan rerata jumlah embrio yang berkecambah dimana pada 
konsentrasi 10% memiliki rerata jumlah kecambah lebih tinggi yaitu 9,75 
dibandingan dengan  konsentrasi air kelapa 0%, 5%, 15% dan 20%.  

Untuk mengetahui pengaruh kecambah biji P.amabilis dengan variasi 
konsentrasi air kelapa terhadap besarnya rerata jumlah kecambah pada masing-
masing perlakuan dianalisis dengan uji ANOVA (Lampiran 3) dengan tingkat 
signifikasi (α) 5%. Hasil uji ANOVA dapat dilihat pada (Tabel 4.2) 

 
Tabel 4.2 Hasil uji ANOVA rerata jumlah kecambah dari biji Phalaenopsis 

amabilis (L.) Bl. dengan variasi konsentrasi air kelapa. 
df F Sig 

4 0.187 .943 

 
Dari hasil uji statistik di atas, diperoleh signifikasi statistik hitung 

ANOVA dimana nilai p = 0.943 < α = 0,05. Begitu juga dengan perhitungan 
sebesar 3,116 bila dibandingkan dengan statistik tabel untuk df = 4 dengan α = 
0.05, maka didapati statistik tabel sebesar 3.064 karena statistik hitung lebih kecil 
dari statistik tabel (0,187 > 2,764) maka terima H0 dan tolak Ha  jadi hasil uji 
ANOVA menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pemberian air kelapa terhadap 
perkecambahan biji P.amabilis. 

Hasil penelitian Katuuk (2000) menyatakan bahwa pemberian 250 mL/L 
air kelapa menunjukkan konsentrasi yang paling cepat dalam perkecambahan biji 
anggrek macan (Grammatohyllum scriptum), sedangkan dalam penelitian dalam 
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penelitian Meesawati dan Kanchanapoom (2002) menjelaskan bahwa 
pertumbuhan plb terjadi bila ditambahkan air kelapa 10%. 

 
 

Kesimpulan 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan :  

1. Tidak terdapat pengaruh signifikan pemberian air kelapa terhadap 
perkecambahan biji P.amabilis In Vitro. 
 

2. Rata-rata jumlah biji P.amabilis berkecambah yang tertinggi pada 
perlakuan air kelapa konsentrasi 10 %. 
 
Penelitian pengaruh pemberian air kelapa terhadap perkecambahan biji 

P.amabilis In Vitro merupakan penelitian tahap awal. Masih banyak aspek yang 
perlu diteliti lebih lanjut, misalnya penelitian dilakukan lebih lama agar hasil yang 
didapatkan lebih banyak dan sampai tahap aklimatisasi. Oleh karena itu, 
diharapkan adanya penelitian lebih lanjut agar dapat memperkaya informasi 
tentang pengaruh pemberian air kelapa terhadap perkecambahan biji P.amabilis 
secara In Vitro. 
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Lampiran 2 
 
Komposisi Bahan medium New Phalaenopsis 
 

Bahan mg/L 
Makronutrien  
KH2PO4 462,7 
NH4NO3 32,0 
Mg(NO3)2.6H2O 256,4 
KNO3 424,6 
Ca (NO3)2.4H2O 637,6 
(NH4)2SO4 303,9 
Mikronutrien  
MnSO4.4H2O 22,3 
ZnSO4.4H2O 8,6 
H3BO3 6,2 
KI 0,83 
Na2MoO4.2H2O 0,25 
CaCl2.6H2O 0,25 
Besi  
Na2EDTA 37,5 
Fe2SO4.7H2O  27,8 
Vitamin  
Glycine 100 
Asam nikotianat 25 
Pyridoxine-HCl 25 
Thiamin-HCl 5 
Zat Organik  
Myo-inositol 100 
Sukrosa 30000 
Agar-agar 8000 
pH 5,6 – 5,8 
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Lampiran 3 
 
Data jumlah biji yang berkecambah selama 14 minggu. 
 
Konsentrasi 

Ulangan 
Minggu ke - 

Air kelapa 4 6 8 10 12 14 
0% 1 0 3 5 7 8 8 

 2 1 4 5 8 9 8 

 3 0 5 5 7 9 7 

 4 0 5 6 5 8 9 
Rata-rata 0.25 4.25 5.25 6.75 8.5 8 

5% 1 1 4 4 6 8 8 

 2 0 5 6 7 7 7 

 3 0 4 5 5 7 7 

 4 1 5 7 8 9 10 
Rata-rata 0.5 4.5 5.5 6.5 7.75 8 

10% 1 0 5 6 6 9 9 

 2 4 5 5 7 9 10 

 3 1 5 5 7 8 11 

 4 0 4 7 8 9 9 
Rata-rata 1.25 4.75 5.75 7 8.75 9.75 

15% 1 0 5 7 6 9 10 

 2 1 3 4 5 8 7 

 3 0 3 5 5 6 8 

 4 0 3 6 5 7 7 
Rata-rata 0.25 3.5 5.5 5.25 7.5 8 

20% 1 1 3 6 7 8 8 

 2 0 3 5 6 7 8 

 3 1 2 5 5 7 9 

 4 0 3 4 5 8 7 
Rata-rata 0.5 2.75 5 5.75 7.5 8 
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Lampiran 4 
 
Hasil uji ANOVA jumlah kecambah biji Phalaenopsis amabilis (L.) Bl. 
 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  

konsentrasi air 
kelapa 

rerata 
perkecambahan 
biji phalaenopsis 

amabilis 
N 30 30 
Normal Parametersa Mean 3.0000 5.4167 

Std. Deviation 1.43839 2.74595 
Most Extreme Differences Absolute .157 .109 

Positive .157 .102 
Negative -.157 -.109 

Kolmogorov-Smirnov Z .857 .599 
Asymp. Sig. (2-tailed) .454 .866 
a. Test distribution is Normal. 
  
 
 
 
 
 

Test of Homogeneity of Variances 
Rerata kecambah 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.035 4 25 .997 
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Descriptives 

 

Rerata kecambah     

 
N Mean 

Std. 
Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 
0% 6 5.5000 3.03315 1.23828 2.3169 8.6831 .25 8.50 
5% 6 5.4583 2.76775 1.12993 2.5538 8.3629 .50 8.00 
10% 6 6.2083 3.05130 1.24569 3.0062 9.4105 1.25 9.75 
15% 6 5.0000 2.84165 1.16010 2.0179 7.9821 .25 8.00 
20% 6 4.9167 2.86647 1.17023 1.9085 7.9248 .50 8.00 
Total 30 5.4167 2.74595 .50134 4.3913 6.4420 .25 9.75 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANOVA 
Rerata kecambah   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 6.354 4 1.589 .187 .943 
Within Groups 212.312 25 8.492   
Total 218.667 29    
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Lampiran  5 
 
Dokumentasi Penelitian 
 

- Alat penelitian 

 
a. Beker glass, b.Erlenmeyer, c. Gelas ukur, d. cawan petri, e. stirrer, f. Pipet 

tetes, g. Pengaduk, h. Scalpel, i. Pinset. 
 

 
a. Bunsen, b. Sprayer, c. Tissu, d. Sarung tangan. 
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Autoclave           Magniter stirrer 
 
 

 
Timbangan          Mikroskop 
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Laminar Air Flow 
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- Bahan Penelitian 

 

 
Komposisi media New Phalaenopsis 

a. KH2PO4 , b. NH4NO3 , c. Mg(NO3)2.6H2O , d. KNO3 , e. Ca(NO3)2.4H2O , f. 
Mio- inositol, g. (NH4)2SO4 , h. Sukosa. 

 
 
Air kelapa 
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