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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

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).  
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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, 
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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. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “PERTUMBUHAN SEEDLINGS ANGGREK HITAM 

(Coelogyne pandurata) SECARA IN VITRO PADA MEDIA 

ALTERNATIF DENGAN PENAMBAHAN PUPUK GANDASIL D, 

GROWMORE, DAN HYPONEX”. 
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B. Pembatasan Masalah 

1. Subyek Penelitian  

Subyek dalam penelitian ini adalah pupuk Gandasil D, Growmore, 

Hyponex, media MS (Murashige and skoog), dan seedlings anggrek hitam 

(umur 8 bulan) 

2. Obyek penelitian  

 Obyek dalam penelitian ini adalah pertumbuhan seedlings anggrek hitam 

3. Parameter penelitian 

Parameter dalam penelitian ini adalah pertumbuhan seedlings anggrek 

hitam dilihat dari jumlah akar dan jumlah daun 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, dapat 

dibuat perumusan masalah “Bagaimanakah pertumbuhan seedlings Anggrek 

hitam secara in vitro pada media alternatif dengan penambahan pupuk 

Gandasil D, Growmore, dan Hyponex?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan seedlings 

Anggrek hitam secara in vitro pada media alternatif dengan penambahan 

pupuk Gandasil D, Growmore, dan Hyponex. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang biologi khususnya 

kultur jaringan 

b. Sebagai referensi penelitian selanjutnya 

c. Sebagai acuan pemilihan pupuk daun yang baik untuk pertumbuhan 

seedlings anggrek hitam secara in vitro 
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2. Bagi Peneliti 

a. Menambah pengetahuan peneliti tentang pengaruh beberapa pupuk 

daun terhadap pertumbuhan seedlings anggrek hitam. 

b. Peneliti dapat mengetahui jenis pupuk daun yang baik untuk 

pertumbuhan seedlings tanaman anggrek hitam. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengaruh beberapa 

pupuk daun terhadap pertumbuhan seedlings anggrek hitam. 

b. Memberikan informasi penggunaan pupuk daun yang paling baik untuk 

pertumbuhan seedlings anggrek hitam. 


