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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Taksonomi dan Morfologi Tanaman Anggrek 

Taksonomi tanaman anggrek Dendrobium sp menurut Dyah (2005) adalah  

Kingdom: Plantae, Divisi: Spermathophyta, Subdivisi: Angiospermae, Kelas: 

Liliosida, Ordo: Orchidales, Famili: Orchiddaceae, Genus: Dendrobium, Spesies: 

Dendrobium sp. Berdasarkan pola pertumbuhannya, tanaman anggrek dibedakan 

menjadi dua: Pertama, anggrek tipe simpodial, adalah anggrek yang tidak 

memiliki batang utama, bunga keluar dari ujung batang, dan akan berbunga 

kembali pada pertumbuhan anakan atau tunas baru. Contohnya adalah 

Dendrobium. Dendrobium memiliki ciri tersendiri, yaitu dapat mengeluarkan 

tangkai bunga baru disisi batangnya. Kedua, anggrek tipe monopodial, adalah 

anggrek yag dicirikan oleh adanya titik tumbuh di ujung batang, pertumbuhannya 

lurus ke atas pada satu batang, bunga keluar dari sisi batang diatara dua ketiak 

daun. Contoh anggrek tipe monopodial adalah Vanda dan Phalaenopsis 

(Widiastoety, 2003). 

Tanaman anggrek mempunyai bagian-bagian seperti akar, batang, daun, 

bunga dan buah. 1) Akar, akar anggrek berbentuk silindris, berdaging, lunak dan 

mudah patah. Bagian ujung akar meruncing, licin, dan sedikit lengket. Dalam 

keadaan kering akar akan tampak berwarna putih keperak-perakan dan hanya 

bagian ujung akar saja yang berwarna hijau kekuningan. Akar yang sudah tua 

akan kelihatan coklat dan kering. 2) Batang, bentuk batang anggrek beraneka 

ragam, ada yang ramping, gemuk berdaging seluruhnya atau menebal di bagian 

tertentu saja, dengan atau tanpa umbi semu (pseudoblub). Berdasarkan 

pertumbuhannya batang anggrek dibedakan menjadi dua: Pertama) Simpodial, 

pada umumnya anggrek ini berumbi semu dengan pertumbuhan ujung batang 

terbatas. Pertumbuhan baru dilanjutkan oleh anggrek anakan yang tumbuh di 

sampingnya. Contoh anggrek tipe ini adalah Cattleya, Oncidium, dan 

Dendrobium. Kedua) Monopodial, anggrek ini mempunyai batang utama dengan 

pertumbuhan tidak terbatas. Bentuk batangnya ramping tidak berumbi semu. 

Tangkai bunga akan keluar di antara dua ketiak daun. Contohnya : Vanda, 
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Aranthera dan Phalaenopsis. 3) Daun, bentuk daun anggrek bermacam-macam 

ada yang tebal ada yang tipis. Ada yang berbentuk agak bulat, lonjong, sampai 

lanset. Tebal daun juga beragam, dari tipis sampai bedaging, rata dan kaku. Daun 

anggrek tidak bertangkai, sepenuhnya duduk pada batang. Tepinya tidak bergerigi 

(rata). Daun memanjang, ujungnya berbelah, tulang daun sejajar dengan tepi daun 

hingga ke ujung daun. Susunan daun berselang-seling atau berhadapan. Dilihat 

dari pertumbuhan daunnya, anggrek digolongkan menjadi dua kelompok sebagai 

berikut a. Evergreen (tipe daun tetap segar/hijau), yaitu helaian-helaian daun tidak 

gugur secara serentak. b. Decidous (tipe gugur), yaitu semua helaian-helaian daun 

gugur dan tanaman mengalami masa istirahat. 4) Bunga, bunga anggrek 

Dendrobium sp ini lebih banyak menampakkan warna coklat kemerahan, dengan 

struktur daun hampir seluruhnya memuntir, umumnya terdiri dari 6 helai dan 

berwarna kuning coklat. Bunga anggrek memiliki lima bagian utama yaitu sepal 

(daun kelopak), petal (daun mahkota), stemen (benang sari), pistil (putik), dan 

ovari (bakal buah). Sepal anggrek berjumlah tiga buah. Sepal bagian atas disebut 

sepal dorsal, sedangkan dua lainnya disebut sepal lateral. 5) Buah, buah anggrek 

berbentuk kapsular yang di dalamnya terdapat biji yang sangat banyak dan 

berukuran sangat kecil dan halus seperti tepung. Biji-biji anggrek tersebut tidak 

memiliki endosperm (cadangan makanan) sehingga dalam perkecambahannya 

diperlukan nutrisi dari luar atau lingkungan sekitarnya (Widiastoety, 2003).      

                                                                                                                                                                      

2.2 Pertumbuhan Tanaman Anggrek 

 Faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman anggrek terdiri 

dari faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik terdiri dari suhu, sinar matahari, 

kelembaban udara, media air dan hara. Suhu udara sangat mempengaruhi proses 

metabolisme tanaman. Suhu udara tinggi memacu proses metabolisme dan suhu 

udara rendah memperlambat lajunya. Pertumbuhan tanaman anggrek Dendrobium 

memerlukan suhu udara rata-rata 25
0
C-27

0
C dengan suhu udara minimum 21

0
C – 

23
0
C dan maksimum 31

0
C – 34

0
C. Tanaman Anggrek Dendrobium  

membutuhkan intensitas cahaya dan lama penyinaran terbatas. Tanaman ini 

membutuhkan naungan untuk mengurangi intensitas cahaya. Anggrek 

Dendrobium memiliki daya adaptasi tinggi dan dapat tumbuh didaerah pada 
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ketinggian tempat lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Tanaman ini 

umumnya sesuai di daerah panas dibandingkan daerah dingin, tetapi ada beberapa 

jenis yang hanya bisa tumbuh didaerah dingin tergantung varietas. Lokasi tepat 

untuk budidaya anggrek Dendrobium harus memiliki ketersediaan air yang cukup, 

hal tersebut merupakan syarat mutlak apalagi saat musim kemarau (Trubus, 

2005).   

 Perbanyakan tanaman (plant propagation) adalah proses memperoleh 

tanaman baru dari berbagai sumber bagian tanaman, seperti biji, stek, dan bagian 

tanaman lainnya (Wikipedia, 2012). Tujuan utama dari perbanyakan tanaman 

adalah untuk melestarikan tanaman tersebut agar tidak punah, memelihara sifat-

sifat penting dari tanaman dan juga untuk mempertahankan eksistensi jenisnya. 

Perbanyakan tanaman anggrek dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

perbanyakan dengan cara generatif dan vegetatif. Perbanyakan secara generatif 

biasanya dilakukan dalam skala penelitian atau percobaan yang bertujuan untuk 

menghasilkan turunan baru melalui persilangan (Rukmana, 2000).  

Perbanyakan secara seksual atau generatif adalah proses perbanyakan 

dengan menggunakan salah satu bagian dari tanaman, yaitu biji. Biji adalah organ 

tanaman yang terbentuk setelah terjadinya proses fertilisasi (meleburnya gamet 

jantan dan gamet betina). Salah satu tujuan perbanyakan tanaman dengan 

menggunakan biji adalah untuk memperbaiki kualitas tanaman agar lebih resisten 

terhadap penyakit dan penguatan akar. Perbanyakan secara generatif ini memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah (1) sistem perakarannya kuat, (2) 

masa produktif lebih lama, (3) lebih mudah diperbanyak, (4) tahan penyakit yang 

disebabkan oleh tanah, (5) memiliki keragaman genetik yang digunakan untuk 

pemuliaan tanaman. Sedangkan kekurangannya adalah (1) waktu berbunga lebih 

lama, (2) anakan berbeda dengan induknya, tidak cocok untuk perbanyakan yang 

membutuhkan keseragaman. Perbanyakan tanaman dengan biji (generatif) 

dilakukan untuk penyediaan batang bawah yang nantinya akan diokulasi atau 

disambung dengan batang atas dari jenis unggul. Keunggulan tanaman ini 

digunakan sebagai batang bawah, karena memiliki batang yang kokoh dan tahan 

penyakit tular tanah. Tanaman-tanaman yang sudah dikembangkan sebagai batang 

bawah di antaranya adalah karet, durian, jeruk, dan alpukat. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plant_propagation
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 Perbanyakan secara aseksual atau vegetatif adalah proses perbanyakan 

tanaman dengan menggunakan bagian-bagian tertentu dari tanaman seperti, daun, 

batang, ranting, pucuk, dan akar untuk menghasilkan tanaman baru yang sama 

dengan induknya (Made, 2009). Prinsip dari perbanyakan vegetatif adalah 

merangsang tunas adventif yang ada dibagian tersebut agar berkembang menjadi 

tanaman sempurna. Keunggulan perbanyakan ini adalah (1) menghasilkan 

tanaman yang memiliki sifat sama dengan induknya; (2) tanaman lebih cepat 

berbunga dan berbuah; (3) dapat menggabungkan berbagai sifat yang diinginkan; 

Sedangkan kelemahan dari perbanyakan ini adalah (1) membutuhkan pohon induk 

yang lebih besar dan lebih banyak; (2) akar tanaman kurang kokoh, sehingga 

mudah rebah; (3) masa produktif singkat; (4) membutuhkan biaya yang mahal 

(Made, 2009).  

 

2.3 Teknik Kultur Jaringan 

Kultur jaringan adalah metode untuk mengisolasi bagian tanaman seperti 

sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dengan kondisi aseptik, sehingga 

bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri menjadi tanaman lengkap 

kembali. Metode ini pertama kali berhasil diuji coba oleh ilmuwan Prancis, 

George Morel pada tahun 1960. Sel-sel meristematik yang belum berdiferensiasi 

akan dipacu untuk mendiferensiasikan diri dalam kultur jaringan. Diferensiasi 

dimulai dengan pembentukan meristem baru yang akan berkembang dan akan 

terbentuk organ tanaman, seperti akar, batang, tunas, dan daun, sehingga tumbuh 

menjadi tanaman anggrek yang sempurna. Caranya adalah dengan memodifikasi 

media tanam, dan menambahkan zat pengatur tumbuh yang dapat memacu 

pertumbuhan anggrek. Zat tersebut diantaranya adalah gula (sukrosa,glukosa, atau 

fruktosa), vitamin, hormon tumbuh, asam amino, persenyawaan organik, dan 

mineral lainnya. Cara ini dikenal sebagai prinsip totipotensi sel atau teori dasar 

dari kultur jaringan (Pranata, 2005).  

Keberhasilan kultur jaringan sangat bergantung pada eksplan dan media 

yang digunakan. Menurut Gunawan (1992), eksplan merupakan bagian tanaman 

yang digunakan sebagai bahan inisiasi kultur. Media terdiri dari garam - garam 

mineral, sumber karbohidrat, vitamin, zat pengatur tumbuh serta suplemen lain 

http://made8.wordpress.com/2009/06/09/bahan-ajar-pembiakan-vegetatif/
http://made8.wordpress.com/2009/06/09/bahan-ajar-pembiakan-vegetatif/
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seperti senyawa nitrogen organik dan asam - asam organik (Gamborg dan Skyluk, 

1981). 

 

2.4 Zat Pengatur Tumbuh  

Zat pengatur tumbuh adalah  senyawa organik bukan nutrisi yang dalam 

konsentrasi rendah mampu mendorong, menghambat atau secara kualitatif 

mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Zat pengatur tumbuh 

mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis kultur sel, organ, dan jaringan. 

Jika konsentrasi auksin lebih besar daripada sitokinin maka kalus akan tumbuh, 

dan bila konsentrasi sitokinin lebih besar dibanding auksin maka tunas akan 

tumbuh (Nursetiadi, 2008) 

 Ada 2 jenis hormon tanaman yaitu auksin dan sitokinin yang sekarang 

banyak dipakai dalam propagasi secara in vitro (Wetherell, 1982). Auksin 

menurut Kusumo (1984) adalah zat yang memiliki sifat khas, yaitu mendorong 

perpanjangan sel pucuk. Meskipun dapat mempengaruhi proses lain namun 

pengaruh utamanya adalah memperpanjang sel pucuk. Zat pengatur tumbuh lain 

selain auksin adalah sitokinin. Sitokinin mempunyai peranan dalam proses 

pembelahan sel. Bentuk dasar dari sitokinin adalah adanya gugus adenin (6-amino 

purine) yang menentukan kerja sitokinin yakni meningkatkan aktivitas dalam 

proses fisiologis tanaman. Dalam penelitian kultur jaringan, apabila konsentrasi 

sitokinin lebih besar dari auksin, maka akan terjadi stimulasi pertumbuhan tunas 

dan daun, sebaliknya bila sitokinin lebih rendah daripada auksin, maka terjadi 

stimulasi pertumbuhan akar. Sebaliknya, bila perbandingan sitokinin dan auksin 

berimbang, maka pertumbuhan tunas, akar dan daun akan berimbang pula 

(Kusumo, 1984).  

Beberapa fungsi auksin pada tumbuhan sebagai berikut: 1) Perkecambahan 

biji, auksin akan mematahkan dormansi biji (biji tidak mau berkecambah) dan 

akan merangsang proses perkecambahan biji; 2) Pembentukan akar. Auksin akan 

memacu proses terbentuknya akar serta pertumbuhan akar dengan lebih baik; 3) 

Pembungaan dan pembuahan, auksin akan merangsang dan mempertinggi 

presentase timbulnya bunga dan buah; 4) Mendorong partenokarpi, partenokarpi 

adalah suatu kondisi dimana tanaman berbuah tanpa fertilisasi atau penyerbukan; 
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5) Mengurangi gugurnya buah sebelum waktunya; 6) Mematahkan dormansi 

pucuk/apikal, yaitu suatu kondisi dimana pucuk tanaman atau akar tidak mau 

berkembang (Armawi, 2014). 

 

2.5 Air kelapa 

Air kelapa merupakan salah satu produk dari tanaman kelapa yang belum 

banyak dimanfaatkan. Air kelapa muda merupakan minuman yang sangat popular 

dan air kelapa dari buah yang tua juga telah dikembangkan sebagai produk 

industri namun pemasarannya masih terbatas. Air kelapa jumlahnya berkisar 

antara 25 persen dari komponen buah kelapa.Secara umum, air kelapa 

mengandung 4,7 persen total padatan, 2,6 persen gula, 0,55 persen protein, 0,74 

persen lemak, serta 0,46 persen mineral. Kandungan gula terbanyak sewaktu 

masih muda, sehingga airnya terasa manis. Semakin tua kelapa tersebut rasa 

manisnya semakin berkurang. Jumlah air kelapa semakin berkurang sesuai dengan 

pertambahan umur buahnya, yaitu 18 gram setiap buah sebelum buah berdaging, 

30 gram setiap buah muda dan 8-10 gram setiap buah yang sudah tua. Demikian 

pula warna airnya, makin tua airnya akan makin keruh (Suhardiman, 1999). 

Perubahan komposisi air kelapa ini selama proses pematangan buah dapat 

dibagi ke dalam tiga tahapan. Untuk tahapan pertama meliputi terjadinya 

akumulasi gula pereduksi, yaitu fruktosa, glukosa, dan asam amino, sedangkan 

daging buah belum terbentuk. Pada tahapan kedua ditandai dengan mulai 

terbentuknya daging buah, kadar air kelapa menurun, tetapi berat total dari kelapa 

meningkat, diikuti dengan mulai terbentuknya sukrosa (Sison, 1977). 

Endosperm cair buah kelapa yang belum matang mengandung senyawa 

yang dapat memacu sitokinesis (Salisbury dan Ross, 1995). Air kelapa merupakan 

limbah yang tidak berharga dan mudah diperoleh dimana-mana. Menurut Saidah 

(2005) auksin diproduksi dalam jaringan meristematik yang aktif (yaitu tunas, dan 

daun muda ). Air kelapa muda merupakan salah satu jaringan meristem, sehingga 

hormon perangsang tumbuhan yang diproduksi didalamnya sangat besar. 

Pemberian air kelapa memperlihatkan waktu muncul tunas lebih cepat jika 

diberikan pada konsentrasi rendah,jika diberikan pada konsentrasi tinggi jutru 

menghambat waktu muncul tunas dan banyaknya jumlah tunas yang terbentuk.  
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Tabel 2.5. Kandungan Air Kelapa 

No  Macam padatan Komposisi bahan 

1 Asam amino Aspartat, Glutamat, Serin, Aspargin, Glisin, 

Histidin, Glutamin, Arginin, Lisin, Valin, 

Pirosin, Prolin, Hidroksipolin.  

2 Ikatan nitrogen Ammonium, Etanolanin dan 

dihidroksipenilalanin 

3 Gula  Sukrosa, Glukosa, Fruktosa, Manitol, Surbitol 

dan M-Inositol 

4 Vitamin  Asam nikotinat, asam pantotenat, biotin, 

Riboflavin, asam folat, Tiamin (sedikit), 

Piridoksin (pada kelapa muda), asam 

askorbat. 

5 Asam organik Citrat, suksinat, malat, serta sikinat 

6 Substansi pertumbuhan Auksin, giberelin, zeatin, ziatin glukosat, 

ziatin ribosat. 
Sumber : Katuuk (1989) cit Saidah (2005) 

 

Para peneliti menemukan bahwa zat pengatur tumbuh kimia dapat 

digantikan dengan penambahan air kelapa dalam media. Parera (1997) 

melaporkan bahwa tingkat konsentrasi air kelapa memberikan pengaruh yang 

sangat nyata terhadap pertumbuhan dan jumlah tunas mikro tanaman anggrek 

Dendrobium sp dengan jumlah tunas tertinggi 3,7 yaitu pada konsentrasi air 

kelapa 20%.  Air kelapa mengandung hormon alami kelompok auksin dan 

sitokinin. Dalam kultur jaringan, auksin berperan memacu pembentukan kalus, 

menghambat kerja sitokinin, membentuk klorofil dalam kalus, mendorong proses 

morfogenesis kalus, membentuk akar, dan mendorong proses embriogenesis. 

Sitokinin berperan memacu pembelahan sel, proliferasi meristem ujung, 

menghambat pembentukan akar dan mendorong pembentukan klorofil pada kalus. 

Air kelapa selain mengandung sitokinin juga mengandung auksin. Hormon 

sitokinin merangsang pembelahan sel melalui peningkatan laju sintesis protein 

(Harjadi, 2009). Beberapa diantara protein ini dapat berperan sebagai enzim yang 

dibutuhkan untuk terjadinya mitosis sedangkan auksin akan memacu 

pemanjangan sel-sel yang menyebabkan pemanjangan batang. Ketersediaan 

hormon sitokinin dan auksin yang cukup dalam bahan tanaman memenuhi 

kebutuhan tanaman sehingga tidak dibutuhkan lagi tambahan hormon eksogen  

tinggi. 


