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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tumbuhan memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi, 

keanekaragaman tersebut ditunjukkan dengan adanya variasi bentuk, susunan 

tubuh, warna serta ciri lainnya yang tampak dari luar. Seiring dengan 

perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kegiatan eksplorasi tumbuhan 

juga mengalami peningkatan. Kenyataan ini mengakibatkan semakin sulitnya 

mempelajari tumbuhan yang sangat beragam.  Sehingga para ahli botani 

berusaha membuat suatu sistem klasifikasi, dimana tumbuhan yang memiliki 

kesamaan sifat dan ciri  dimasukkan kedalam satu kelompok tertentu yang 

disebut  takson. Kelompok tumbuhan yang memiliki kesamaan sifat dan ciri 

dibuktikan dengan adanya hubungan kekerabatan satu dengan yang lainnya.  

Dalam dunia taksonomi tumbuhan dikenal berbagai sistem klasifikasi 

yang masing-masing bertujuan pada penyederhanaan objek studi dalam 

bentuk ikhtisar lengkap seluruh tumbuhan. Tumbuhan yang termasuk dalam 

satu familia pada umumnya mempunyai anatomi, morfologi, dan 

kemungkinan besar juga mempunyai proses fisiologi yang mirip pula seperti 

anggota dari familia Orchidaceae. 

Orchidaceae adalah suku anggrek-anggrekan, yang merupakan salah 

suku dari tumbuhan berbunga. Jenis-jenis anggrek tersebar luas dari daerah 

tropika basah hingga wilayah sirkumpolar, meskipun sebagian besar 

anggotanya ditemukan di daerah tropika. Anggrek adalah keluarga tanaman 
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berbunga yang terbanyak jenisnya dibandingkan tanaman bunga lainnya 

(Kartohadiprojo, 2002). 

Famili anggrek terdiri atas lebih dari 600 jenis (genera), dan sekitar 

25.000 spesies asli ditemukan dari belantara hutan di muka bumi ini. 

Sementara, kira-kira 7.000 spesies berada di alam Indonesia. Anggrek spesies 

asli dapat dibuat silangan-silangan. Dari persilangan itu hingga kini telah 

diperoleh lebih dari 100.000 silangan baru (Kartohadiprojo, 2002). 

Dendrobium merupakan genus anggrek terbesar dari famili 

orchidaceae. Genus anggrek ini merupakan kekayaan sumber daya genetik 

Indonesia yang banyak terdapat di kawasan timur, seperti Papua dan Maluku. 

Para ahli botani mengelompokkan genus Dendrobium dalam beberapa 

section (seksi) yang berbeda. Holttum (1965) mengelompokkan genus 

Dendrobium dalam 20 seksi, yaitu : Diplocaulobium, Desmotrichum, 

Sarcopodium, Bolbidium, Euphlebium, Latourea,Callista, Eugenanthe, 

Nigrohirsutae, Phalaenanthe, Ceratobium /Spatulata, Stachyobium, 

Pedilonum, Distichophyllum, Rhopalanthe, Aporum, Oxystophyllum, 

Strongyle, Grastidium, dan Conostalix (Widiastoety et al, 2010). 

Genus Dendrobium mempunyai keberagaman yang sangat besar, baik 

habitat, ukuran, bentu pseudobulb, daun, maupun warna bunganya. Spectrum 

penyebarannya luas, mulai dari daerah pantai sampai pegunungan. Tersebar di 

India, sri lanka, cina selatan, jepang ke selatan sampai asia tenggara, hingga 

kawasan pasifik, Australia, selandia baru, papua nugini.tumbuh baik pada 

ketinggian 0-500 m dpl dengan kelembaban 60-80%. Budidaya anggrek yang 
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paling mudah adalah yang berasal dari tempat asalnya (Watson, 2004). Dari 

keberagaman anggrek dalam genus Dendrobium inilah, tentunya terdapat 

banyak persamaan dan perbedaan ciri morfologinya. Sehingga 

memungkinkan untuk diungkap hubugan kekerabatan fenetiknya melalui 

metode taksimetri. Metode taksimetri atau taksonomi numeric didefinisikan 

sebagai metode evaluasi kuantitatif mengenai kesamaan atau kemiripan sifat 

antar golongan organisme, dan penataan golongan-golongan itu melalui suatu 

analisis yang dikenal sebagai analisis kelompok (cluster analysis) kedalam 

kategori takson yang lebih tinggi atas dasar kesamaan-kesamaan tadi 

(Tjitrosoepomo, 2010). 

Koleksi Dendrobium yang terdapat di kebun anggrek DD Orchid 

Nursery Batu-Malang sangat beraneka ragam, salah satunya adalah  

dendrobium section spatulata (Dendobium spp.). Salah satu daya tarik dan ciri 

khas section spatulata adalah bentuk petalnya yang keriting atau pelintir. Dari 

masing-masing spesies section spatulata yang terdapat di kebun anggrek DD 

Orchid Nursery Batu-Malang tersebut dijumpai adanya persamaan-persamaan 

ciri morfologi disamping perbedaan-perbedaan yang mencirikan masing-

masing jenis, sehingga dari tumbuhan ini memungkinkan untuk diungkap 

kekerabatan fenetiknya melalui penerapan metode taksimetri. 

Berdasarkan uraian diatas, maka konsep hubungan kekerabatan yang 

diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan oleh Kebun Anggrek  DD 

Orchid Nursery Batu-Malang sebagai tambahan sumber belajar bagi 

pengunjung, terutama bagi pengunjung yang melakukan penelitian maupun 
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yang sedang menempuh pendidikan sekolah menengah atas (SMA), karena 

taksimetri merupakan bagian dari ilmu taksonomi. Taksonomi sendiri 

merupakan salah satu konsep pada materi keanekaragaman hayati di semester 

dua pada pembelajaran Biologi SMA kelas X. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana ciri morfologi  dendrobium section spatulata (Dendrobium spp.) 

yang terdapat di Kebun Anggrek DD Orchid Nursery  Batu-Malang  ? 

b. Bagaimana hubungan kekerabatan fenetik dendrobium section spatulata 

(Dendrobium spp.) yang terdapat di Kebun Anggrek DD Orchid Nursery  

Batu-Malang  berdasarkan hasil analisis metode taksimetri yang telah 

diterapkan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui ciri morfologi  dendrobium section spatulata (Dendrobium 

spp.) yang terdapat di Kebun Anggrek DD Orchid Nursery  Batu-Malang.   

b. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan fenetik dendrobium section 

spatulata (Dendrobium spp.) yang terdapat di Kebun Anggrek DD Orchid 

Nursery  Batu-Malang  berdasarkan hasil analisis metode taksimetri yang telah 

diterapkan. 
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c. Untuk mengetahui pemanfaatan hasil penelitian ini sebagai sumber belajar 

Biologi di Kebun Anggrek DD Orchid Nursery  Batu-Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

a. Memberikan informasi tentang ciri morfologi  dendrobium section spatulata 

(Dendrobium spp.) yang terdapat di Kebun Anggrek DD Orchid Nursery  

Batu-Malang.  

b. Memberikan informasi tentang hubungan kekerabatan fenetik dendrobium 

section spatulata (Dendrobium spp.) yang terdapat di Kebun Anggrek DD 

Orchid Nursery  Batu-Malang  berdasarkan hasil analisis metode taksimetri 

yang telah diterapkan. 

c. Memberikan informasi bagi pengunjung (khususnya siswa SMA yang magang 

dan mahasiswa yang melakukan penelitian) tentang langkah-langkah 

sederhana dari taksimetri sebagai bagian dari taksonomi dalam penentuan 

hubungan kekerabatan makhluk hidup. 

d. Memberikan informasi bagi siswa SMA tentang konsep keanekaragaman 

hayati 

e. Memberikan tambahan sumber referensi bagi Kebun Anggrek DD Orchid 

Nursery  Batu-Malang. 

f. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sumber belajar Biologi yang ada 

di sekitar kita untuk diaplikasikan kedalam proses belajar mengajar. 
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1.5  Batasan Masalah 

a. Penelitian ini dilakukan di di Kebun Anggrek DD Orchid Nursery  Batu-

Malang dengan objek studi anggrek dendrobium section spatulata 

(Dendrobium spp.) yang terdapat di Kebun anggrek tersebut. 

b. Terdapat delapan spesies anggrek dendrobium section spatulata yang 

ditemukan di Kebun anggrek tersebut yaitu  Dendrobium lasianthera, 

Dendrobium gouldii, Dendrobium stratiotes, Dendrobium discolor, 

Dendrobium taurulinum, Dendrobium helix, Dendrobium antennatum. 

c. Kekerabatan fenetik dengan menggunakan metode taksimetri ini 

didasarkan pada perhitungan matematik tentang persamaan dan perbedaan 

ciri-ciri morfologi yang diperlihatkan objek studi yang diamati. 

 

1.6 Defenisi Operasional 

a. kekerabatan fenetik  adalah, hubungan yang menunjukkan perbedaan dan 

persamaan fenotip secara keseluruhan pada saat dan kondisi yang sama 

Saptawati (1990). 

b. Taksonomi numerik didefinisikan sebagai metode evaluasi kuantitatif 

mengenai kesamaan atau kemiripan sifat antar golongan organisme, dan 

penataan golongan-golongan itu melalui suatu analisis yang dikenal 

sebagai analisis kelompok (cluster analysis) kedalam kategori takson yang 

lebih tinggi atas dasar kesamaan-kesamaan tadi (Tjitrosoepomo, 2010). 

c. Dendrobium adalah salah satu genus yang cukup besar dari famili 

Orchidaceae.  Diyakini memiliki sekitar 1200 spesies yang tersebar dalam 
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habitat yang amat luas. Berdasarkan cara hidupnya sebagian besar 

Dendrobium bersifat epifit, yaitu menumpang pada batang pohon lain 

tetapi tidak merugikan tanaman yang ditumpangi. Sedangkan berdasarkan 

sifat morfologinya Dendrobium tergolong anggrek simpodial dengan 

batang semu atau pseudobulb. 

d. DD Orchid Nursery Batu-Malang adalah salah satu kebun budidaya 

tanaman anggrek yang terdapat  di kota Batu-Malang. Di kebun ini 

terdapat berbagai jenis anggrek spesies dan anggrek hibrida. 


