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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara tropis di kawasan benua Asia yang

memiliki flora dan fauna yang tersebar di berbagai wilayahnya. Satu diantara

kekayaan hayati yang ada di hutan Indonesia adalah kelompok tumbuhan

anggrek (Parnata, 2005). Anggrek merupakan suatu jenis tanaman hias yang

bernilai ekonomis tinggi dan sangat prospektif dibudidayakan sebagai sumber

pendapatan dan penyedia lapangan kerja. Permintaan akan anggrek yang terus

meningkat menunjukkan bahwa potensi pemasaran anggrek cukup besar (Putra,

2009).

Dendrobium merupakan genus anggrek terbesar dari famili Orchidaceae,

dan meliputi lebih dari 2.000 spesies (Uesato, 1996). Di Indonesia, genus

Dendrobium diperkirakan mencapai 275 spesies (Gandawidjaya dan

Sastrapradja, 1980). Spesies anggrek Dendrobium banyak terdapat di kawasan

timur Indonesia, seperti Papua dan Maluku. Kelebihan Anggrek Dendrobium

adalah memiliki kesegaran yang relatif lama, warna dan bentuk bunganya

bervariasi, tangkai bunga lentur sehingga mudah dirangkai, dan produktivitasnya

tinggi. Tingkatan warna anggrek Dendrobium sangat bervariasi. Beberapa

hibrida Dendrobium hasil pemuliaan modern memiliki warna kebiruan,

gading, atau jingga tua sampai merah tua. Dendrobium dapat berbunga beberapa

kali dalam setahun. Tangkai bunganya panjang dan dapat dirangkai sebagai
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bunga potong (Puchooa, 2004). Bagi konsumen, seluruh sifat tersebut tidak

mudah digantikan oleh  tanaman lain, apalagi semua kelebihan tersebut dapat

diperoleh dengan harga terjangkau (Widiastoety dkk., 2008)

Dendrobium antennatum Lindl. merupakan spesies anggrek yang

memiliki bunga berbentuk indah dengan petal lateral terpilin dan menyerupai

tanduk antelope. Pada saat berbunga, lama mekar dapat mencapai 2-3 bulan.

Keindahan dan ketahanan terhadap kelayuan yang dimiliki bunga anggrek

tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk menambah keindahan dan kesan alami

pada ruangan tertutup ataupun terbuka. Anggrek tersebut biasa digunakan dalam

bentuk tanaman pot atau bunga potong (Fanfani & Rossi, 1992; Soon, 2005).

Habitat asli anggrek D. antennatum di Indonesia terdapat di Papua.

Keberadaan anggrek tersebut terancam dengan kerusakan hutan Papua yang telah

mencapai angka kerusakan sebesar 60% (Rico, 2003). Sementara itu Convention

on International Trade in Endangered Species Wild Fauna and Flora (CITES)

memasukkan anggrek D. antennatum kedalam kriteria Appendiks II atau

terancam punah dan dilarang keras mengambil anggrek tersebut dari habitatnya.

Terkait dengan terancamnya habitat dan keberadaan anggrek tersebut maka

diperlukan sistem perbanyakan yang terprogram untuk menjaga spesies anggrek

D. antennatum agar tidak punah dan dapat dimanfaatkan secara komersial

(Sjostrom & Gross, 2006).

Saat ini banyak orang membudidayakan anggrek dengan cara  kultur

jaringan (kultur in vitro), cara ini banyak digunakan karena lebih

menguntungkan dibanding dengan budidaya konvensional secara vegetatif
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seperti stek dan keiki yang menghasilkan anakan yang sedikit serta

membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan kultur in vitro atau   kultur

jaringan tanaman merupakan   teknik menumbuh-kembangkan bagian

tanaman, baik berupa sel, jaringan atau organ dalam kondisi aseptik secara in

vitro. Teknik ini dicirikan oleh kondisi aseptik, penggunaan media kultur buatan

dengan kandungan nutrisi lengkap dan ZPT (Zat Pengatur Tumbuh), serta

kondisi ruang kultur yang suhu dan pencahayaannya terkontrol (Yusnita, 2003).

Selain itu teknik kultur jaringan memiliki dua kegunaan utama. Pertama adalah

untuk perbanyakan cepat dalam jumlah yang banyak serta seragam dengan

induknya dan yang kedua untuk menghasilkan bibit-bibit baru yang unggul

dalam perbaikan tanaman (Mattjik, 2005). Dengan kultur jaringan, diperoleh

tanaman dalam jumlah yang banyak, seragam, dan dalam waktu yang singkat.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan kultur jaringan yaitu sumber

eksplan yang digunakan, macam media tanam, zat pengatur tumbuh, senyawa

organik, dan faktor lingkungan (Zulkarnain, 2009). Pada pembuatan media kultur

jaringan dapat ditambahkan bahan organik kompleks sebagai  sumber gula,

vitamin, ZPT, dan asam amino. Contoh bahan organik kompleks itu adalah jus

tomat, ekstrak kentang, ekstrak taoge, ekstrak ubi, ekstrak pepaya, dan ekstrak

pisang. Penggunaan bahan tersebut sebagai bahan tambahan media dapat berbeda

pengaruhnya pada tanaman yang berbeda pula (Gunawan, 1988).

Penelitian tentang  pemberian senyawa organik, yaitu ekstrak kedelai,

ekstrak jagung, ekstrak taoge, ekstrak pisang, kentang, tomat, dan minyak ikan

pada media kultur anggrek telah banyak dilakukan diantaranya yaitu penelitian
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Widiastoety dan Surachmat (1994) yang menunjukkan bahwa penambahan bahan

nabati pisang, kentang, tomat, jagung dan taoge pada media kultur anggrek

Dendrobium memberikan hasil yang lebih baik pada pembentukan jumlah tunas

anakan yaitu rata-rata 2-3 tunas bila dibandingkan dengan tanpa penambahan

bahan nabati atau kontrol. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Hartati (2010)

yang melaporkan bahwa anggrek hasil persilangan Phalaeonopsis pinlong

cinderela >< Phalaeonopsis joanekileup June dengan penambahan bahan organik

minyak ikan memberikan hasil yang berbeda nyata terhadap panjang akar (2,82

cm) dan jumlah akar (1,92), serta memberikan hasil terbaik terhadap panjang daun

lalu penambahan ekstrak bahan organik jagung mempercepat saat muncul akar

(21,83 HST) dan menambah jumlah akar terbanyak (1,92). Penelitian dengan

penambahan bahan organik juga dilakukan Untari (2006) yaitu penambahan

ekstrak ubi jalar 150 g/L dalam media VW pada anggrek hitam (Coleogyne

pandurata Lindl.) memberikan rata-rata panjang akar dan jumlah akar yang lebih

tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain serta penambahan kentang 200

g/L menghasilkan tinggi planlet dan jumlah daun yang paling baik. Selanjutnya

Tresia, et al. (2012) juga mencoba penambahan ekstrak pisang raja, minyak ikan,

dan interaksi keduanya dalam media VW pada kultur anggrek dendrobium candy

stripe lasianthera

Biji kedelai termasuk satu diantara senyawa organik yang umum

ditambahkan dalam medium kultur jaringan. Kedelai mengandung kadar protein

lebih dari 40%, lemak 10-15%, dan vitamin. Selain itu, protein kedelai merupakan

satu-satunya leguminosa yang mengandung semua asam amino esensial
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(jumlahnya 8 atau 10 buah apabila dimasukkan sistein dan tirosin). Salah satu

asam amino esensial tersebut adalah asam amino triptofan yang merupakan zat

organik terpenting dalam biosintesis IAA (Indol Acetic Acid). Selain mangandung

prekursor auksin, Glycine max juga mengandung vitamin B1 (tiamin) yang

berfungsi untuk mempercepat pembelahan sel pada meristem akar sehingga

tiamin dimungkinkan dapat merangsang tumbuhnya akar-akar baru. Asam amino

lainnya yang terkandung dalam biji kedelai berfungsi sebagai sumber nitrogen

organik. (Salamah, 2013)

Modifikasi media kultur dengan penambahan bahan organik dapat

meningkatkan produksi anggrek secara kualitatif dan kuantitatif dibandingkan

dengan produksi hasil dari alam. Pada penelitian ini, bahan organik yang

ditambahkan ke dalam media kultur berupa serbuk biji kedelai (Glycine max)

varietas anjasmoro yang telah dihaluskan dengan alat penggiling listrik. Selain

mempunyai kemampuan lebih baik daripada ZPT sintetik, keuntungan lain

menggunakan bahan organik tersebut untuk media adalah harganya murah dan

mengandung zat-zat kimia yang dibutuhkan oleh  tanaman untuk tumbuh

(Untari, 2006). Sedangkan pemilihan biji kedelai (Glycine max) varietas

anjasmoro didasarkan pada kualitas. Varietas Anjasmoro adalah varietas

unggul nasional. Biji kedelai varietas ini digunakan karena beredar luas di

pasaran dan memiliki kadar protein yang cukup tinggi dibanding varietas lainnya

serta sifat polong yang tidak mudah pecah (Anonim, 2014). Komposisi kimia

beberapa varietas kedelai disajikan pada lampiran 2.
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Keberhasilan penggunaan modifikasi media dengan penambahan serbuk

biji kedelai (Glycine max) pada tanaman famili Orchidaceae yaitu

Grammatophyllum scriptum telah dilakukan oleh Rizqiana (2013) yang

melaporkan bahwa perlakuan dengan pemberian serbuk biji 50 g/L dan 100

g/L merupakan konsentrasi optimal untuk induksi akar pada tunas embrio

Grammatophyllum scriptum secara in vitro. Sedangkan penelitian tentang

pemberian serbuk biji kedelai (Glycine max) terhadap Dendrobium antennatum

Lindl. belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian

terhadap perkembangan tunas embrio anggrek Dendrobium antennatum Lindl.

secara in vitro menggunakan media Vacin dan Went dengan pemberian bahan

organik yaitu serbuk biji kedelai (Glycine max L. Merr.) dengan konsentrasi

(g/L) yang berbeda. Perkembangan tunas embrio meliputi berat kering tunas,

jumlah daun, berat kering daun, jumlah akar, dan berat kering akar merupakan

data utama dalam penelitian ini sedangkan pertumbuhan tunas embrio yaitu

tinggi tunas, berat basah tunas, panjang daun, berat basah daun, panjang akar, dan

berat basah akar juga diamati sebagai data penunjang.

1.2       Rumusan Masalah

Penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan berikut ini:

1. Apakah pemberian serbuk biji kedelai (Glycine max L. Merr.) dalam media

VW (Vacin dan Went) berpengaruh terhadap berat kering tunas, jumlah daun,

berat kering daun, jumlah akar, dan berat kering akar pada tunas embrio

Dendrobium antennatum Lindl.?
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2. Berapakah konsentrasi (g/L) biji kedelai (Glycine max L. Merr) pada media

VW (Vacin dan Went) yang terbaik untuk perkembangan (berat kering tunas,

jumlah daun, berat kering daun, jumlah akar, dan berat kering akar pada)

tunas embrio Dendrobium antennatum Lindl.?

1.3       Asumsi Penelitian

Biji Glycine max (L) Merr. mengandung kalsium, fosfor, besi, vitamin

A dan B yang  diperlukan untuk perkembangan tanaman serta mengandung

asam amino lengkap, yaitu isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin,

dan valin. Biji Glycine max (L) Merr. juga mengandung asam amino triptofan

yang merupakan prekursor dalam sintesis Indol Acetic Acid (IAA)

(Rismunandar, 1992). Indol Acetic Acid termasuk jenis dari kelompok hormon

auksin. Auksin merupakan hormon tanaman yang meregulasi banyak   proses

fisiologi, seperti pertumbuhan,   pembelahan   dan diferensiasi sel serta

sintesis protein (Darnell, et al., 1986). Sehingga   dapat diasumsikan bahwa

pemberian berbagai konsentrasi (g/L) serbuk biji G. max dalam media   VW

dapat mempengaruhi proses perkembangan (berat kering tunas, jumlah daun,

berat kering daun, jumlah akar, dan berat kering akar) pada tunas embrio

Dendrobium antennatum Lindl.
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1.4       Hipotesis Penelitian

1.4.1     Hipotesis kerja

Jika  pemberian serbuk biji Glycine max (L)  Merr. pada  media VW

berpengaruh terhadap perkembangan tunas embrio Dendrobium antennatum

Lindl., maka akan terdapat perbedaan berat kering tunas, jumlah daun, berat

kering daun, jumlah akar, dan berat kering akar antara perlakuan pemberian

berbagai konsentrasi (g/L) serbuk biji G. max dengan kontrol.

1.4.2    Hipotesis statistik

H0: Tidak ada pengaruh dari pemberian serbuk biji G. max dalam media VW

terhadap berat kering tunas, jumlah daun, berat kering daun, jumlah

akar, dan berat kering akar pada tunas embrio D. antennatum.

H1: Ada pengaruh dari pemberian serbuk biji G. max dalam media VW

terhadap berat kering tunas, jumlah daun, berat kering daun, jumlah akar,

dan berat kering akar pada tunas embrio D. antennatum.

1.5        Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1 . Mengetahui pengaruh pemberian serbuk biji G. max pada media

VW terhadap berat kering tunas, jumlah daun, berat kering daun,

jumlah akar, dan berat kering akar pada tunas embrio D. antennatum.

2. Mengetahui konsentrasi serbuk biji G. max (g/L) yang terbaik untuk

perkembangan (berat kering tunas, jumlah daun, berat kering daun,

jumlah akar, dan berat kering akar) tunas embrio D. antennatum.
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1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang

pengaruh pemberian serbuk biji G. max terhadap perkembangan tunas embrio D.

antennatum dan diperoleh konsentrasi G. max yang optimal untuk

perkembangan tunas embrio D. antennatum, serta dapat memberikan informasi

mengenai zat organik kompleks murah dan mudah dibuat yang  dapat

dijadikan pengganti   hormon   sintetik   untuk   perkembangan   tunas embrio

Dendrobium antennatum mengingat harga hormon sintetik yang cenderung

mahal.
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