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ABSTRAK 

Populasi anggrek hitam (Coelogyne pandurata) di habitat aslinya semakin 
langka karena menyusutnya luas hutan dan pemburuan untuk dijual kepada para 
kolektor anggrek. Selain itu, ukuran biji anggrek yang sangat kecil dan tidak 
memiliki endosperm (cadangan makanan) menyebabkan anggrek sulit tumbuh 
dengan baik di habitatnya. Oleh karena itu untuk mendukung ketersediaan 
anggrek ini dilakukan percobaan mengenai pengaruh beberapa media kultur 
dengan subtitusi pupuk daun jenis Gandasil D, Growmore, dan Hyponex terhadap 
pertumbuhan seedlings anggrek hitam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
pertumbuhan seedlings Anggrek hitam secara in vitro pada media alternatif 
dengan penambahan pupuk Gandasil D, Growmore, dan Hyponex. Metode 
penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor, 
yaitu dengan pemberian perlakuan kontrol negatif tanpa pemberian pupuk daun 
{M0 (-)}, kontrol positif {M0 (+)} dengan media MS, Gandasil D (M1), Growmore 
(M2), dan Hyponex (M3) pada media pertumbuhan seedlings anggrek hitam 
sebanyak 5 kali ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 
pupuk Gandasil D, Growmore, dan Hyponex dapat mempengaruhi pertumbuhan 
seedlings anggrek hitam. pemberian pupuk daun jenis Gandasil D memberikan 
hasil terbaik untuk pertumbuhan jumlah akar seedlings anggrek hitam dengan 
rata-rata akar sebanyak 6,00 buah. Pupuk Growmore memberikan hasil terbaik 
untuk pertumbuhan jumlah daun dengan rata-rata daun sebanyak 9,20 helai.  
 
Kata kunci:  pertumbuhan seedlings, anggrek hitam, media kultur, pupuk daun. 
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ABSTRACT 

The population of black orchid (Coelogyne pandurata) in their natural 
habitat increasingly rare because the shrinking of forest and the collector of 
orchids who hunt it for sale. In addition, the size of orchid seeds are very small 
and doesn’t have an endosperm (food storage) causes orchids can’t grow well in 
their habitat. Therefore, to support the availability of this orchid conducted 
several experiments on the effect of culture medium with the substitution of foliar 
fertilizer types Gandasil D, Growmore, and Hyponex to growth of the black 
orchid seedlings. The purpose of this research to determine the growth of black 
orchid seedlings in vitro on alternative media with the addition of Gandasil D, 
Growmore, and Hyponex fertilizer. This research method using a completely 
randomized design (CRD) with one factor, namely the provision of a negative 
control treatment without foliar fertilizer {M0 (-)}, positive control {M0 (+)} with 
media MS, Gandasil D (M1), Growmore (M2), and Hyponex (M3) on the black 
orchid seedlings growth media with 5 repetitions. The results showed that the 
addition of Gandasil D, Growmore, and Hyponex fertilizer can affect the growth 
of black orchid seedlings. The application of foliar fertilizer types Gandasil D 
provides the best results for growing roots of black orchid seedlings with 6,00 
units. Growmore fertilizer provides the best results for the growth of leaves with 
9,20 units.  
 
Keywords :  growth of seedlings, black orchid, culture media, foliar fertilizer. 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

A. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan plasma nutfah anggrek 

terbesar setelah Brazil. Dari 26.000 spesies anggrek yang ada di seluruh dunia, 

Indonesia memiliki 5.000-6.000 jenis anggrek yang tersebar hampir di semua 

pulau di Indonesia. Hal ini merupakan potensi yang besar untuk 

dikembangkan. Pulau Kalimantan, Sumatera, Papua, dan Jawa termasuk pulau-

pulau yang terkenal di seluruh dunia akan kekayaan anggreknya. Anggrek 

hitam (Coelogyne pandurata) merupakan salah satu spesies anggrek asal 

Indonesia yang menjadi flora identitas (maskot) propinsi Kalimantan Timur. 

Populasi anggrek hitam di habitat aslinya semakin langka dan mengalami 

penurunan yang cukup drastis karena menyusutnya luas hutan dan pemburuan 

untuk dijual kepada para kolektor anggrek (Andiani, 2008). 

Penurunan jumlah anggrek juga dapat disebabkan oleh faktor teknik 

budidaya yang digunakan masih menggunakan cara konvensional yang pada 

umumnya membutuhkan waktu yang relatif lama dan dalam jumlah yang 

terbatas. Kondisi lingkungan yang sulit akan menyebabkan anggrek sulit untuk 

berkembang tanpa campur tangan manusia. Ukuran biji anggrek yang sangat 

kecil dan tidak memilki endosperm (cadangan makanan) menyebabkan 

anggrek sulit tumbuh. Oleh karena itu media untuk menumbuhkan biji harus 

dilengkapi dengan unsur hara makro, mikro serta karbohidrat sebagai sumber 

karbon (Gunawan, 2004). Metode kultur jaringan (in vitro) menjadi salah satu 

alternatif dalam pemecahan masalah ketersediaan bibit anggrek yang steril 

sehingga dapat meningkatkan vialibilitas dan perkecambahan biji anggrek 

(Sandra, 2001; Hendaryono, 2001). Perbanyakan secara in vitro sangat efektif 

untuk menghasilkan bibit anggrek dalam jumlah banyak secara cepat pada 

media tanam sintetik (Sarwono, 2002). 

Media tanam merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan 

pertumbuhan tanaman anggrek. Media tanam anggrek memiliki fungsi utama 

sebagai tempat melekatnya akar serta menyimpan air dan hara (Darmono, 

2004). Jika tanaman kekurangan ataupun kelebihan satu atau lebih unsur hara 

maka dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan anggrek. Kebutuhan 



 
 

 

unsur hara dapat diperoleh dari air penyiraman, media tumbuh, dan 

pemupukan. Seedlings (bibit) anggrek dalam botol dengan tanggal penaburan 

melampaui 2-3 bulan, harus dipisahkan untuk subkultur, karena unsur hara 

yang terkandung dalam media diperkirakan sudah habis dan perlu diganti. 

Overplanting atau subkultur merupakan pemindahan bibit anggrek ke dalam 

botol steril yang baru untuk memberikan nutrien baru. Apabila media agar 

lebih dari tiga bulan tidak diganti, maka media akan tampak kecoklatan, 

menjadi tipis, dan mengering. Biasanya daun seedlings akan menguning dan 

layu (kecoklatan) apabila unsur hara yang terkandung dalam media mulai habis 

(Hendaryono, 2001). 

Beberapa jenis media sebagai media dasar seperti komposisi media 

Vacint dan Went, Knudson C, Murashige and Skoog sering digunakan untuk 

mengecambahkan biji atau sebagai media kultur jaringan dalam bentuk padat 

atau cair (Yusnita, 2010). Berbagai komposisi media telah diformulasikan 

untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman dengan 

memodifikasi media baik untuk media perkecambahan biji atau media untuk 

pembesaran kecambah anggrek. Menurut Gunawan (2004), media Knudson C 

dapat diganti dengan media pupuk daun.  

Unsur hara dalam media anggrek botolan diserap secara sedikit demi 

sedikit untuk keperluan hidup anggrek. Pupuk daun memiliki dua kegunaan, 

yaitu untuk pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif anggrek 

(pembentukan bunga). Biasanya, pupuk daun mengandung unsur hara makro 

antara lain C, H, O, S, P, K, Ca, Mg dan unsur hara mikro antara lain Mo, Mn, 

Cu, Cl, Na, Zn, Se, Si, Co, dan sebagainya (Hendaryono, 2001). Adapun jenis 

pupuk daun yang beredar di pasaran antara lain Hyponex, Gandasil B, Gandasil 

D, Pokon, Molyfert, Trimogen, Welgro, Graviota, Bayfolan, Wuxsol, 

Nitrophoska, Vitabloom, Growmore, dan Complesal Fluid (Sarwono, 2002). 

Menurut Sandra (2001) agar pertumbuhannya subur dan cepat berbunga, maka 

tanaman anggrek perlu diberikan pupuk dengan unsur hara makro dan mikro 

yang lengkap (seperti Gandasil D, Growmore, Hyponex, dan lain-lain).  



 
 

 

Pupuk daun Gandasil D memiliki kandungan unsur hara N (20 %), P (15 %), K 

(15 %) serta tambahan unsur mikro Mg, Mn, B, Cu, Co, dan Zn. Hyponek 

mengandung N (20 %), P (20 %), K (29 %) serta tambahan unsur mikro 

(Iswanto, 2002). Hasil penelitian Bety (2004), melaporkan bahwa media pupuk 

daun Hyponex dapat memberikan jumlah daun terbanyak pada anggrek Vanda 

tricolor dibandingkan dengan media Vacint dan Went, Murashige and Skoog, 

dan Knudson C. 

Penelitian lain yang dilakukan Andalasari et al (2014) menunjukkan hasil 

bahwa pemberian pupuk Gandasil dengan konsentrasi 2 g/lt pada tanaman 

anggrek Dendrobium lebih baik terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, dan 

lebar daun dibandingkan dengan pemberian pupuk Hyponex. Oleh karena itu 

media pupuk daun dapat digunakan sebagai media untuk pembesaran bibit 

anggrek karena lebih praktis pembuatannya dan harganya lebih murah. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan UMS. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan memakai satu faktor perlakuan, yaitu 

dengan pemberian perlakuan kontrol negatif tanpa pemberian pupuk daun {M0 

(-)}, kontrol positif {M0 (+)} dengan media MS, Gandasil D (M1), Growmore 

(M2), dan Hyponex (M3) pada media pertumbuhan seedlings anggrek hitam 

sebanyak 5 kali ulangan. 

Tabel 1. Rancangan Percobaan 

Perlakuan Ulangan  
1 2 3 4 5 

M0 (-) M0.1 (-) M0.2 (-) M0.3 (-) M0.4 (-) M0.5 (-) 
M0 (+) M0.1 (+) M0.2 (+) M0.3 (+) M0.4 (+) M0.5 (+) 

M1 M1.1 M1.2 M1.3 M1.4 M1.5 
M2 M2.1 M2.2 M2.3 M2.4 M2.5 
M3 M3.1 M3.2 M3.3 M3.4 M3.5 

Keterangan : 

M0 (-) : kelompok media sebagai kontrol dengan tanpa pemberian pupuk 

daun 

M0 (+) : kelompok media sebagai kontrol positif dengan media MS 



 
 

 

M1 : kelompok media yang diberi perlakuan penambahan pupuk daun 

Gandasil D 

M2 : kelompok media yang diberi perlakuan penambahan pupuk daun 

Growmore 

M3 : kelompok media yang diberi perlakuan penambahan pupuk daun 

Hyponex 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

observasi melakukan pengamatan langsung, studi kepustakaan, dan 

dokumentasi. Pengamatan dilakukan setelah penanaman setiap seminggu 

sekali selama 6 minggu. Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah 

akar dan menghitung jumlah daun. Data yang diperoleh 6 minggu setelah 

tanam selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan pupuk daun sebagai media 

alternatif terhadap jumlah akar dan jumlah daun seedlings anggrek hitam. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian pengaruh penambahan pupuk Gandasil D, Growmore, dan 

Hyponex terhadap pertumbuhan seedlings tanaman anggrek hitam selama 

6 minggu setelah tanam dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.  Rata-rata Jumlah Akar dan Jumlah Daun 6 Minggu Setelah 
Tanam 

Perlakuan 
Rata-rata 

Jumlah Akar 
(buah) 

Rata-rata 
Jumlah Daun 

(helai) 
M0 (-) 3,60*) 6,60*) 

M0 (+) 5,20 7,60 

M1 6,00**) 8,00 

M2 5,00 9,20**) 

M3 3,80 9,00 

Keterangan  
*) :  Rata-rata terendah 
**) : Rata-rata tertinggi 
M0 (-) : Kontrol negatif dengan tanpa pemberian pupuk daun 
M0 (+)  : Kontrol positif dengan media MS 
M1 : Media dengan perlakuan penambahan Gandasil D 



 
 

 

M2  : Media dengan perlakuan penambahan Growmore 
M3 : Media dengan perlakuan penambahan Hyponex 
 
Tabel 2 menunjukkan bahwa media dengan perlakuan penambahan pupuk 

daun jenis Gandasil D (M1) memiliki rata-rata jumlah akar tertinggi yaitu 

sebesar 6,00 buah. Sedangkan rata-rata terendah jumlah akar tanaman 

anggrek hitam dimiliki oleh M0 (-) sebagai kontrol negatif tanpa perlakuan 

penambahan pupuk daun pada media yaitu sebesar 3,60 buah. Pada media 

dengan perlakuan penambahan pupuk daun jenis Growmore (M2) memiliki 

rata-rata jumlah daun tertinggi yaitu sebesar 9,20 helai dan rata-rata 

jumlah daun terendah dimiliki oleh M0 (-) sebagai kontrol negatif (-) 

dengan tanpa penambahan pupuk daun yaitu sebesar 6,60 helai. 

2. Pembahasan 

Anggrek hitam (Coelogyne pandurata) merupakan salah satu spesies 

anggrek asal Indonesia yang populasi di habitat aslinya mengalami 

penurunan yang cukup drastis.  

a. Jumlah Akar 

Akar merupakan organ multiseluler yang menambahkan tumbuhan 

vaskuler ke dalam tanah, mengabsorbsi mineral dan air, dan seringkali 

menyimpan karbohidrat. Akar anggrek hitam termasuk  simpodial yang 

diproduksi pada bagian dasar pseudobulb atau sepanjang rhizoma yang 

menghubungkan pseudobulb satu dengan lainnya (Darmono, 2004).  

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa perlakuan 

penambahan pupuk daun jenis Gandasil D, Growmore, dan Hyponex pada 

media memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan jumlah akar seedlings 

anggrek hitam. Rata-rata jumlah akar tanaman setelah 6 minggu 

pengamatan pada perlakuan M1 dengan penambahan Gandasil D 

memperoleh hasil rata-rata jumlah akar tertinggi sebanyak 6,00 buah. 

Sedangkan perlakuan M0 (-) yaitu kelompok media sebagai kontrol negatif 

tanpa pemberian pupuk daun memperoleh hasil terendah yaitu 3,60 buah. 

Pada perlakuan pemberian pupuk Gandasil D memiliki rata-rata jumlah 

akar terbanyak, hal ini mungkin disebabkan karena kebutuhan N, P, dan K 



 
 

 

yang tercukupi untuk pembentukan akar baru. Sedangkan pada pelakuan 

kontrol negatif memperoleh nilai rata-rata jumlah akar per perlakuan 

terendah yaitu sebesar 3,60 buah, hal itu kemungkinan terjadi karena tidak 

lengkapnya unsur mikro dan makro yang terkandung dalam media pada 

perlakuan kontrol negatif tanpa penambahan pupuk daun. Adanya unsur-

unsur makro dan mikro yang terkandung dalam pupuk Gandasil D akan 

merangsang hormon-hormon pertumbuhan dalam pembentukan organ 

baru. Gandasil D mengandung unsur-unsur hara makro dan mikro yang 

lebih lengkap bila dibandingkan dengan Growmore dan Hyponex. 

Gandasil D mengandung NPK dengan ratio perbandingan 20 : 15 : 15, Ca, 

Mn, B, Cu, Co, Zn, dan vitamin-vitamin  (Aneurine, Lactoflavine, dan 

Nicotinic acid amide). Unsur-unsur tersebutlah yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi dalam pembentukan akar. 

b. Jumlah Daun 

Daun anggrek hitam (Coelogyne pandurata) berbentuk lonjong 

berwarna hitam dengan panjang berkisar antara 40-50 cm, lebar antara 2-

10 cm, serta memiliki ketebalan yang tipis, permukaannya rata, daun tidak 

bertangkai, dan sepenuhnya duduk pada batang serta tersusun berselang-

seling berhadapan. 

Penambahan pupuk daun jenis Gandasil D, Growmore, dan 

Hyponex memberikan pengaruh terhadap penambahan jumlah daun pada 

seedlings anggrek hitam. Dari rata-rata jumlah daun yang dihasilkan 

maka pemberian pupuk Growmore (M2) memberikan jumlah terbanyak 

yaitu sebesar 9,20 helai dan M0 (-) sebagai kontrol negatif tanpa 

penambahan pupuk daun menunjukkan hasil terendah yaitu 6,60 helai. 

Perlakuan pupuk Growmore memiliki rata-rata jumlah daun terbanyak, 

hal ini mungkin disebabkan karena kebutuhan makronutrien dan 

mikronutrien yang tercukupi untuk pembentukan daun baru. Sedangkan 

pada perlakuan kontrol negatif memperoleh nilai rata-rata per perlakuan 

terendah untuk jumlah daun yaitu sebesar 6,60 helai. Hal tersebut 

kemungkinan terjadi karena tidak lengkapnya unsur mikro dan makro 



 
 

 

yang terkandung dalam media pada kontrol positif. Pupuk Growmore 

mengandung NPK dengan ratio perbandingan 32 : 10 : 10, Ca, Mg, Mn, 

B, S, Cu, Fe, Mo, dan Zn. Unsur-unsur makro dan mikro yang 

terkandung dalam Growmore akan merangsang hormon-hormon 

pertumbuhan untuk pembentukan organ baru. Pupuk yang mengandung 

unsur N tinggi diperlukan untuk tanaman dalam masa pertumbuhan 

vegetatif. Pada fase tersebut tanaman mempergunakan sebagian besar 

karbohidrat untuk perkembangan daun, batang, dan akar (Darmono, 

2004).   

Media dengan perlakuan penambahan pupuk daun jenis Gandasil D 

(M1) dan kontrol negatif tanpa pemberian pupuk daun seedlings tampak 

layu bila dibandingkan dengan kondisi seedlings anggrek pada perlakuan 

pemberian MS (kontrol positif), pupuk Growmore (M2), dan pupuk daun 

jenis Hyponex (M3) yang tampak lebih segar. Kesegaran seedlings 

anggrek berbagai macam faktor, salah satunya faktor adaptasi. Seedlings 

anggrek hitam memerlukan proses penyesuaian terhadap media baru. 

Seedlings yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan media tanam baru 

akan mempengaruhi kesegaran tanaman dan dapat menyebabkan 

tanaman menjadi layu.  

Kesegaran seedlings juga dipengaruhi oleh komposisi unsur hara 

dalam media tanam. Kekurangan dan kelebihan unsur hara dalam media 

tanam yang baru akan mempengaruhi kondisi kesegaran seedlings. 

Komponen-komponen dalam medium digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan zat hara untuk pertumbuhan seedlings. Jenis dan komposisi 

media sangat mempengaruhi besarnya daya tahan seedlings untuk hidup 

pada media tersebut, sedangkan zat pengatur tumbuh auksin dan sitokinin 

endogen yang terdapat pada tanaman berpengaruh terhadap besarnya 

penyerapan zat makanan yang tersedia dalam media kultur sehingga 

tanaman dapat bertahan hidup. 

 

 



 
 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh data-data 

hasil penelitian, sehingga dapat disimpulan bahwa pertumbuhan terbaik 

seedlings anggrek hitam ditinjau dari jumlah akar terbanyak dimiliki oleh 

media Gandasil D dan pertumbuhan jumlah daun terbanyak dihasilkan oleh 

media Growmore. 

2. Saran 

a. Proses penelitian diperlukan waktu tambahan untuk mendapatkan hasil 

yang lebih akurat 

b. Penggunaan seedlings anggrek dengan spesies berbeda dapat digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penambahan pupuk daun 

Gandasil D, Growmore, dan Hyponex pada spesies yang berbeda. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

Andalasari, Tri Dewi, Yafisham, dan Nuraini. 2014. “Respon Pertumbuhan 
Anggrek Dendrobium Terhadap Jenis Media Tanam Dan Pupuk Daun” 
dalam Jurnal Penelitian Pertanian Terapan. Vol 14 Nomor 1 Januari 
2014. Diakses tanggal 24 Desember 2014.  

 
Andiani, Yulia. 2008. Usaha Pembibitan Anggrek Dalam Botol (Tehnik In Vitro). 

Yogyakarta : Pustaka Baru Press. 
 
Bety, Y.A. 2004. “Media Sapih Alternatif Untuk Plantlet Anggrek Vanda”. Jurnal 

Hortikultura. Vol 14 Nomor 1. 
 
Darmono, Dyah Widiastoety. 2004. Agar Anggrek Rajin Berbunga. Jakarta : 

Penebar Swadaya. 
 
Gunawan, L.W. 2004. Budidaya Anggrek. Jakarta : Penebar Swadaya. 
 
Hendaryono, Daisy P. Sriyanti. 2001. Budi Daya Anggrek Dengan Bibit Dalam 

Botol. Yogyakarta : Kanisius. 
 
Iswanto, Hadi. 2002. Petunjuk Perawatan Anggrek. Jakarta : AgroMedia Pustaka. 
 
Sandra, Edhi. 2002. Kultur Jaringan Anggrek Skala Rumah Tangga. Jakarta: Agro 

Media Pustaka. 



 
 

 

Santoso, Untung dan Fatimah Nursandi. 2004. Kultur Jaringan Tanaman. 
Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press. 

 
Sarwono, B. 2002. Menghasilkan Anggrek Potong Kualitas Prima. Jakarta: Agro 

Media Pustaka. 
 
Yusnita. 2010. Perbanyakan In Vitro Tanaman Anggrek. Bandar Lampung: 

Penerbit Universitas Lampung. 




