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BAB 1 

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 termasuk tanaman hias yang jenisnya sangat beragam. Genus 

anggrek di dunia berjumlah 17.500 (Sastrapradja dan Gandawidjaja, 1979). 

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). 

Keunggulan tanaman anggrek ditentukan oleh warna, ukuran, bentuk, 

susunan, jumlah kuntum bunga pertangkai, panjang tangkai dan daya tahan 

kesegaran bunga (Widiastoeti et al., 2010). Vanda sebagai tanaman hias 

umumnya telah dimanfaatkan sebagai penghasil tanaman hias dan bunga potong. 

Keanekaragaman warna bunga dengan berbagai variasinya, menyebabkan Vanda 

tidak pernah surut dari penggemarnya. Variasi yang ada pada anggrek merupakan 

salah satu keunggulan tanaman tersebut yang memungkinkan untuk dibuat 

hibrida-hibrida baru (Hartati et al., 2014). 

Pengambilan anggrek dengan tujuan komersial akan mengakibatkan 

kepunahan, terutama jika jenis tersebut dikategorikan langka (Cribb et al., 2003). 

Tingkat kepunahan anggrek ini akan semakin cepat akibat kerusakan habitat, 
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penurunan kualitas lingkungan, perubahan fungsi alam dan pengambilan secara 

berlebihan di habitat aslinya. Perbanyakan anggrek secara konvensional dengan 

cara membelah rhizome, tunas atau keiki dari umbi semu sangat lambat. 

Sedangkan biji dari satu buah anggrek yang jumlahnya bisa mencapai ribuan 

biji/kapsul, tidak memiliki endosperm dan tidak mempunyai cadangan nutrisi. Biji 

tersebut membutuhkan asosiasi dengan mikoriza untuk berkecambah secara alami 

(Luan et al., 2006). Perbanyakan anggrek secara in vitro dengan media buatan 

yang sesuai, merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah dalam 

perbanyakan dan budidaya anggrek untuk berbagai keperluan (Arditti, 1992). 

Salah satu diantara anggrek di Indonesia yang memiliki potensi yang besar 

dalam bidang usaha dan memiliki pesona dengan coraknya yang indah adalah 

anggrek Vanda hookeriana Rchb.f. atau biasa dikenal dengan sebutan anggrek 

pensil. Anggrek pensil merupakan anggrek rawa yang memiliki warna yang indah 

dan menawan serta mempunyai kesegaran yang cukup tahan lama (22 hari) dan 

merupakan salah satu jenis anggrek di Indonesia yang mendapatkan hadiah Firsh 

class certificate dari ratu Inggris. Di alam anggrek ini hidup bersimbiosis dengan 

menumpang pada bunga bakung (Crinum asiaticum) (BKSDA, 2015). 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan 

jenis tumbuhan dan satwa, anggrek pensil termasuk jenis tumbuhan yang 

dilindungi (BKSDA, 2015). Hingga saat ini anggrek pensil dikonservasi di Cagar 

Alam Dusun Besar Bengkulu, namun habitat ini memiliki permasalahan yang 

dapat mengancam keberlangsungan perkembangan dan pertumbuhan anggrek 

pensil. 
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Permasalahan tersebut adalah, perambahan kawasan oleh masyarakat lokal 

dikarenakan kawasan Cagar Alam Dusun Besar berada di pusat kota Bengkulu 

dan menyebabkan aksesibilitas masyarakat sangat mudah, terhitung hingga tahun 

2010 sebesar 37,73% dari total luas area cagar alam yang dirambah oleh 

masyarakat. Selain itu ada masalah lain yakni pembukaan jalan poros sepanjang 

2,4 km, jalan poros ini digunakan sebagai jalan alternatif oleh pemerintah daerah 

sejak tahun 1990-an sehingga memicu terjadinya perambahan dan perusakan 

kawasan (BKSDA, 2015). Permasalahan  tersebut juga menyebabkan 

berkurangnya populasi bunga bakung yang merupakan tanaman inang anggrek 

pensil di alam. Jika permasalahan ini tetap berlanjut maka akan mengancam 

keberlangsungan hidup anggrek pensil. 

Melihat masalah tersebut maka diperlukan sistem perbanyakan yang 

terprogram untuk menjaga anggrek pensil dari kepunahan dan dapat dimanfaatkan 

secara komersial. Upaya perbanyakan anggrek pensil dapat dilakukan dengan cara 

kultur jaringan karena banyak memiliki keunggulan dibanding metode 

konvensional seperti stek yang membutuhkan waktu yang lama dan anakan yang 

sedikit. Teknik kultur jaringan memiliki dua kegunaan utama. Pertama adalah 

untuk perbanyakan dalam waktu yang cepat dan jumlah yang banyak serta 

seragam dengan induknya, 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. 
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Beberapa faktor pendukung keberhasilan kultur jaringan yaitu sumber 

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

organik, dan faktor lingkungan (Zulkarnain, 2009). Variasi media tanam biasanya 

dalam bentuk modifikasi komponen penting dalam media yaitu dengan 

menambahkan zat-zat lainnya pada media yang mungkin dapat meningkatkan 

pertumbuhan eksplan, seperti menambahkan zat-zat pengatur tumbuh, vitamin, 

asam-asam amino, air kelapa, maupun jus buah-buahan (Syammiah, 2006). 

Penggunaan bahan tersebut sebagai bahan tambahan media dapat berbeda 

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

Beberapa penelitian yang menggunakan zat organik diantaranya, penelitian 

Widiastoety dan Kartikaningrum (2003), yaitu menggunakan ekstrak yeast dalam 

menumbuhkan planlet anggrek Dendrobium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemberian ekstrak yeast dalam media kultur dapat meningkatkan pertumbuhan 

plantlet anggrek Dendrobium. Hal ini disebabkan ekstrak ragi mengandung asam-

asam amino, peptida, dan vitamin yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan 

plantlet (Widiastoety dan Kartikaningrum, 2003). Penelitian lain dilakukan oleh 

Sallola et al. (2012), yaitu menggunakan ekstrak pisang raja dan fish emultion 

untuk anggrek Dendrobium candy stripe lasianthera. Hasil menunjukkan ekstrak 

pisang raja memberikan hasil terbaik untuk tinggi planlet, luas daun, jumlah akar, 

jumlah tunas, berat basah dan berat kering tunas. Menurut Arditti dan Ernts 

(1993) bahwa di dalam buah pisang mengandung hormon tumbuh seperti auksin 

dan sitokinin serta nutrisi penting lainnya. 
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Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penambahan 

ekstrak yeast dan pisang raja sama-sama memberikan respon yang baik untuk 

perkembangan tunas anggrek. Namun masih belum banyak penelitian yang 

mencari tahu pengaruh dari kombinasi kedua bahan tersebut terhadap 

perkembangan tunas anggrek, apakah memberikan respon yang lebih baik atau 

tidak. Maka dari itu diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh 

kombinasi ekstrak yeast dan pisang raja terhadap perkembangan tunas anggrek. 

Berdasarkan pengaruh dari ektrak yeast dan pisang raja terhadap 

perkembangan anggrek, maka penting dilakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh ekstrak yeast, pisang raja dan kombinasinya terhadap perkembangan 

tunas embrio Vanda hookeriana Rchb.f. Penelitian ini menggunakan media Vacin 

dan Went dengan penambahan bahan organik ekstrak yeast dan pisang raja. 

Parameter perkembangan tunas embrio yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tinggi tunas, berat kering tunas, jumlah daun, panjang daun, diameter 

terlebar daun, berat kering daun, jumlah akar, panjang akar,  diameter terlebar 

akar, berat kering akar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah pemberian ekstrak yeast dengan konsentrasi yang berbeda 

pada media Vacin dan Went (VW) berpengaruh pada perkembangan 

tunas embrio Vanda hookeriana Rchb.f ? 
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2. Apakah pemberian pisang raja dengan konsentrasi yang berbeda pada 

media Vacin dan Went (VW) berpengaruh pada perkembangan tunas 

embrio Vanda hookeriana Rchb.f ? 

3. Apakah pemberian kombinasi ekstrak yeast dan pisang raja pada 

media Vacin dan Went (VW) berpengaruh pada perkembangan tunas 

embrio Vanda hookeriana Rchb.f ? 

 

1.3 Asumsi Penelitian 

Penelitian ini mengacu dari penelitian sebelumnya dari Sallolo et al. (2012) 

tentang pengaruh ekstrak pisang dan fish emultion terhadap pertumbuhan anggrek 

Dendrobium candy stripe lasianthera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ekstrak pisang raja pada dosis 50 g/ L  memberikan pengaruh yang lebih baik 

terhadap tinggi plantlet, luas daun, jumlah, berat segar, dan berat kering akar. 

Ekstrak pisang raja mengandung nutrien penting bagi pertumbuhan tanaman 

yaitu antara lain air, protein, lemak, karbohidrat, mineral, kalsium, fosfor, ferro, 

dll. (Kardarron, 2009). Pertumbuhan akar tergantung pada peran unsur fosfor, 

kalsium, mangan, besi dan boron. Unsur fosfor yang diberikan dalam jumlah yang 

tinggi berpengaruh terhadap penambahan jumlah akar melebihi tunas (Salisbury 

dan Ross, 1995). Menurut Arditti dan Ernts (1993) bahwa di dalam buah pisang 

mengandung hormon tumbuh seperti auksin dan sitokinin serta nutrisi penting 

lainnya. Auksin memacu pemanjangan potongan akar bahkan akar utuh pada 

tanaman dan memacu perkembangan akar, dan sitokinin memacu pembelahan sel 

dan pembentukan organ (Salisbury dan Ross, 1995). 
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Ekstrak yeast  mengandung asam-asam amino, peptida, dan vitamin yang 

sangat bermanfaat bagi pertumbuhan plantlet (Widiastoety dan Kartikaningrum, 

2003). Ekstrak yeast sebagai sumber nitrogen berperan dalam proses fisiologis, 

seperti pembentukan protein, asam nukleat, dan koenzim. Di samping itu juga 

berperan dalam pertumbuhan sel serta menjaga dan memelihara kemampuan sel 

untuk membentuk enzim (Fukomoto et al., 1957). 

Sehingga dapat diasumsikan bahwa pemberian berbagai konsentrasi (g/L) 

ekstrak yeast dan pisang raja dalam media VW dapat mempengaruhi proses 

perkembangan  pada tunas embrio Vanda hookeriana Rchb.f.. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

1.4.1 Hipotesis Kerja 

1. Jika pemberian ekstrak yeast dengan konsentrasi yang berbeda 

berpengaruh terhadap perkembangan tunas embrio Vanda hookeriana 

Rchb.f., maka terdapat perbedaan perkembangan pada tiap perlakuan. 

2. Jika pemberian pisang raja dengan konsentrasi yang berbeda 

berpengaruh terhadap perkembangan tunas embrio Vanda hookeriana 

Rchb.f., maka terdapat perbedaan perkembangan pada tiap perlakuan. 

3. Jika pemberian kombinasi ekstrak yeast dan pisang raja berpengaruh 

terhadap perkembangan tunas embrio Vanda hookeriana Rchb.f., 

maka terdapat perbedaan perkembangan pada tiap perlakuan. 
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1.4.2 Hipotesis Statistik 

1. Ho  : Tidak ada pengaruh pemberian ekstrak yeast dengan 

konsentrasi yang berbeda terhadap perkembangan tunas embrio Vanda 

hookeriana Rchb.f.. 

H1  : Ada pengaruh pemberian ekstrak yeast dengan konsentrasi 

yang berbeda terhadap perkembangan tunas embrio Vanda hookeriana 

Rchb.f.. 

2. Ho  : Tidak ada pengaruh pemberian pisang raja dengan 

konsentrasi yang berbeda terhadap perkembangan tunas embrio Vanda 

hookeriana Rchb.f.. 

H1  : Ada pengaruh pemberian pisang raja dengan konsentrasi 

yang berbeda terhadap perkembangan tunas embrio Vanda 

hookeriana. 

3. Ho  : Tidak ada pengaruh pemberian kombinasi ekstrak yeast 

dan pisang raja terhadap perkembangan tunas embrio Vanda 

hookeriana Rchb.f.. 

H1  : Ada pengaruh pemberian ekstrak yeast dan pisang raja 

terhadap perkembangan tunas embrio Vanda hookeriana Rchb.f.. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak yeast dengan konsentrasi yang 

berbeda pada media Vacin dan Went (VW) terhadap perkembangan tunas 

embrio Vanda hookeriana Rchb.f.. 
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2. Mengetahui pengaruh pemberian pisang raja dengan konsentrasi yang 

berbeda pada media Vacin dan Went (VW) terhadap perkembangan tunas 

embrio Vanda hookeriana Rchb.f.. 

3. Mengetahui pengaruh pemberian kombinasi ekstrak yeast dan pisang raja 

pada media Vacin dan Went (VW) terhadap perkembangan tunas embrio 

Vanda hookeriana Rchb.f.. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 

mengenai pengaruh penambahan ekstrak yeast, pisang raja dan kombinasinya 

pada media Vacin dan Went (VW) terhadap perkembangan tunas embrio Vanda 

hookeriana  Rchb.f., dan membantu menemukan media yang tepat untuk 

budidaya tanaman Vanda hookeriana Rchb.f. serta dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai anggrek Vanda hookeriana 

Rchb.f.. 
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