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1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang 

Tanaman Anggrek (Dendrobium sp) merupakan tanaman hias yang 

mempunyai 25.000-30.000 spesies di dunia. Keindahan dan kecantikan bunganya 

membuat tanaman ini disebut “queen of flower”. Di Indonesia anggrek  

merupakan tanaman yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, baik untuk bunga 

potong maupun untuk bunga pot (Kasutjianingati dan Irawan, 2013).  

Dendrobium merupakan salah satu anggrek yang berpotensi untuk terus 

dikembangkan karena memiliki ragam jenis bentuk, warna dan ukurannya. 

Permintaan pasar anggrek cenderung meningkat setiap tahunnya, namun 

perkembangan produksi anggrek di Indonesia masih relatif lambat (Widiastoety, 

2001). Permintaan tanaman anggrek khususnya anggrek Dendrobium sp terus 

meningkat, baik dalam bentuk seedling (anakan), tanaman pot remaja, dan dalam 

bentuk bunga potong (Suradinata, 2012) 

Kebutuhan anggrek yang semakin meningkat perlu ditunjang dengan 

penyediaan bibit dalam jumlah banyak dan waktu yang relatif singkat. Sementara 

itu perbanyakan tanaman anggrek secara konvensional melalui pemisahan anakan 

(split) membutuhkan waktu yang lama dan rawan terhadap penyebaran penyakit 

(Kasutjianingati dan Irawan, 2013). Solusi terbaik adalah melalui perbanyakan in 

vitro atau kultur jaringan. 

Perbanyakan secara in vitro atau kultur jaringan memiliki kelebihan yakni, 

keseragaman tanaman dapat dipertahankan serta mampu dengan cepat 

memperoleh bibit untuk skala besar bila diiringi dengan penerapan teknologi dan 

budidaya yang tepat, bebas hama penyakit serta penyediaannya secara terus 

menerus (Nursyamsi, 2010). Teknik ini juga memungkinkan terjadinya 

manipulasi sel dan molekul untuk memperbaiki sifat tanaman serta meningkatkan 

produksi dan kualitasnya (Lawalata, 2011). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan adalah 

penggunaan media dasar. Berbagai modifikasi media kultur jaringan anggrek telah 

banyak dilakukan dengan tujuan mendapatkan bibit yang bagus,banyak dan biaya 

yang lebih murah serta mudah didapat (Kuswandi, 2012). Menurut Widiastuti 
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(2002) media yang sering digunakan untuk kultur jaringan anggrek adalah media 

dasar Vacin dan Went. Hasil penelitian Kasutjianingati dan Irawan (2013) 

menyatakan bahwa media VW (Vacin dan Went) mampu mendorong 

pembentukan plb (protocorm like bodies) sebagai calon tanaman, akan tetapi pada 

media MS mampu meningkatkan jumlah planlet dan meningkatkan kesempurnaan 

planlet anggrek bulan (Phalaenopsis amabilis). Hal ini membuktikan bahwa 

media MS lebih efektif dibandingkan dengan media VW.  

Selain modifikasi media, penambahan zat pengatur tumbuh kedalam media 

juga salah satu faktor penting dalam keberhasilan kultur jaringan. Menurut 

Mustakim dkk. (2015) Kendala pembibitan secara in vitro atau kultur jaringan 

adalah mahalnya bahan-bahan kimia sebagai zat pengatur tumbuh, sehingga perlu 

dilakukan modifikasi media dengan zat pengatur tumbuh organik agar lebih 

ekonomis. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti akan mencoba menggunakan media MS 

sebagai media tanam kultur jaringan pada tanaman anggrek Dendrobium sp. 

Penggunaan media MS terhadap perbanyakan tunas sudah umum digunakan 

peneliti untuk perbanyakan tanaman secara kultur jaringan seperti yang dilaporkan 

oleh Nurhafni (2013) tentang Respon Pertumbuhan Meristem Kentang (Solanum 

Tuberosum L) Terhadap Penambahan Naa dan Ekstrak Jagung Muda Pada Media 

MS. Oleh karena itu peneliti akan mencoba menggunakan media ½ MS pada 

perbanyakan tunas anggrek Dendrobium sp ini. Penggunaan media ½ MS 

dilaporkan oleh Purwanto dkk. (2007) tentang Modifikasi Media MS Dan 

Perlakuan Penambahan Air Kelapa Untuk Menumbuhkan Eksplan Tanaman 

Kentang. Selain lebih menghemat media penggunaan media ½ MS diharapkan 

mampu memberikan hasil yang lebih baik pada pertumbuhan tunas tanaman 

anggrek Dendrobium sp. 

 Penambahan air kelapa adalah sebagai salah satu alternatif pengganti zat 

pengatur tumbuh pada media. Air kelapa merupakan salah satu di antara beberapa 

persenyawaan kompleks alamiah yang sering digunakan dalam kultur jaringan 

untuk perbanyakan mikro anggrek. Penggunaan air kelapa sebagai bahan organik 

merupakan salah satu cara untuk menggantikan penggunaan zat pengatur tumbuh 

kimia yang dipakai dalam pembuatan media kultur. Hal ini dikarenakan kelapa 
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mudah diperoleh dan harganya lebih murah dibandingkan zat pengatur tumbuh 

kimia yang sulit didapatkan dan harganya lebih mahal. Selain itu, keunggulan air 

kelapa juga hampir sama dengan zat pengatur tumbuh kimia yang mengandung 

sitokinin atau merupakan hormon pengganti sitokinin (Tuhuteru dkk, 2012) 

Penggunaan air kelapa sebagai zat pengatur tumbuh telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti seperti pada tanaman Krisan (Chrysanthemum indicum) yang 

dilaporkan oleh Mustakim dkk. (2015) bahwa penambahan air kelapa dengan 

konsentrasi 150 ml/ memberikan hasil terbaik terhadap pembentukan jumlah 

daun, jumlah akar, tinggi planlet dan berat planlet. Indriani dkk. (2013) 

melaporkan bahwa konsentrasi air kelapa dalam media multiplikasi berpengaruh 

signifikan terhadap semua parameter pengamatan (tinggi tunas, jumlah tunas dan 

jumlah daun). Pada tinggi tunas, konsentrasi air kelapa yang paling optimal adalah 

5%, sedangkan pada jumlah tunas dan jumlah daun, konsentrasi air kelapa yang 

optimal adalah pada konsentrasi 5-15%. Pada tanaman anggrek Dendrobium 

dilaporkan oleh Tuhuteru dkk. (2012) bahwa perlakuan tingkat konsentrasi air 

kelapa 100 ml/l menghasilkan jumlah akar terbanyak, pertumbuhan tinggi plantlet 

dan bobot basah plantlet tertinggi dibandingkan dengan tingkat konsentrasi 50 dan 

150 ml/l. 

Beberapa referensi tersebut menjadi acuan peneliti  dalam melakukan 

penelitian tentang perbanyakan tanaman anggrek Dendrobium sp pada media MS 

dan ½ MS dengan beberapa konsentrasi air kelapa secara in vitro. 

  

1.2 Tujuan 

1. Untuk mengetahui tingkat konsentrasi air kelapa  pada pertumbuhan 

tanaman Anggrek Dendrobium sp.  

2. Melihat pengaruh media MS dan ½ MS terhadap pertumbuhan tanaman 

anggrek Dendrobium sp. 

3. Melihat interaksi antara media dengan pemberian air kelapa terhadap 

pertumbuhan tanaman anggrek Dendrobium sp. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi baru tentang 

konsentrasi zat pengatur tumbuh organik dan media yang optimal untuk 

perbanyakan tanaman anggrek. 

 

1.4 Hipotesis 

1. Jenis media 

  H0 : Tidak terdapat pengaruh jenis media terhadap perbanyakan       

tanaman anggrek Dendrobium sp 

 

  H1 :  Terdapat pengaruh jenis media terhadap perbanyakan tanaman 

anggrek Dendrobium sp 

 

2. Air kelapa 

  H0 : Tidak terdapat pengaruh pemberian air kelapa terhadap 

perbanyakan tanaman anggrek Dendrobium sp 

 

  H1 :  Terdapat pengaruh pemberian air kelapa terhadap perbanyakan 

tanaman anggrek Dendrobium sp 

 

3. Interaksi 

  H0 :  Tidak terdapat interaksi antara media dan air kelapa terhadap 

perbanyakan tanaman anggrek Dendrobium sp 

 

  H1 :  Terdapat jenis interaksi antara media dan air kelapa terhadap 

perbanyakan tanaman anggrek Dendrobium sp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


