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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Bunga merupakan salah satu komponen estetika yang menjadi bagian 

hidup manusia (Gunawan, 2002). Anggrek adalah salah satu bunga yang memiliki 

nilai estetika tinggi, karena bentuk dan warna bunga yang menarik serta sebagai 

bunga potong yang tahan lama. Anggrek merupakan salah satu jenis bunga yang 

mempunyai peluang untuk diusahakan. Kehidupan bunga anggrek telah banyak 

dikagumi pencintanya, sehingga banyak dimanfaatkan untuk keperluan pasar. 

Anggrek menjadi salah satu komoditi komersial yang menjanjikan menurut 

Soeryowinoto (1985) mempunyai nilai ekonomis tinggi. 

Peluang bisnis anggrek di Indonesia cukup menjanjikan. Hal ini terlihat 

dari setiap fase dalam perkembangan anggrek yang dapat dijadikan usaha dimulai 

dari mengadakan silangan untuk menciptakan kultivar baru sampai menghasilkan 

tanaman pot anggrek hias berbunga atau produksi bunga potong. Kegiatan lain 

yaitu merangkai anggrek menjadi karangan bunga atau krans yang dilakukan oleh 

toko atau kios bunga anggrek (Sutiyoso, 2003). 

Prospek bisnis anggrek tidak hanya cerah di pasar domestik, peluang 

anggrek Indonesia di pasar luar negeri cukup benderang. Minat masyarakat 

Jepang akan tanaman anggrek Indonesia meningkat setiap tahun. Tahun 2010 

permintaan dari negeri para Samurai itu meningkat sampai 30% dari tahun 2009.. 

Para penggemar anggrek asal Jepang menyukai anggrek Indonesia karena lebih 

bervariasi dan tahan lama. Anggrek incaran mereka adalah jenis Dendrobium 
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yang menyokong 34% total ekspor anggrek ke Jepang, Oncidium Golden Shower 

(26%), Cattleya (20%), Vanda (17%), serta anggrek lainnya (3%). Selain Jepang, 

tujuan ekspor lainnya adalah Taiwan 250.916 kg, Belanda 14.167 kg, dan 

Singapura 18.170 kg. Permintaan juga datang dari Korea Selatan, Pakistan, Hong 

Kong, Amerika Serikat, dan India. Ekspor anggrek Indonesia dilakukan dalam 

tiga jenis, yakni benih, tanaman dan bunga potong. Anggrek kita diminati karena 

Indonesia memiliki sepertiga jenis anggrek dunia (Astuti, 2011). 

Dipulau Jawa tercatat ada 731 jenis spesies anggrek, diantaranya 231 

spesies endemik. Sedangkan di Jawa Timur dari sejumlah 390 spesies anggrek ada 

49 spesies endemik (Comber, 1990). Dikawasan Taman Nasional Bromo Tengger 

Semeru tercatat ada 65 genus dan 157 spesies anggrek, terdapat 18 jenis spesies 

endemik. Tiga spesies endemik Semeru Sekatan (Haryono, 1994). Sebagian besar 

anggrek merupakan epifit yang punya hubungan erat dengan pohon inangnya, 

sehingga dengan adanya kegiatan penebangan kayu baik legal maupun ilegal 

ditambah lagi dengan pengambilan anggek secara sewenang-wenang telah 

menyebabkan berkurangnya bahkan punahnya berbagai jenis anggrek di alam. 

Sekarang makin banyak saja pemasok besar dan kecil yang berkiprah 

memperdagangkan anggrek di tingkat lokal maupun internasional. Sebagai salah 

satu keanekaragaman hayati terutama sumber plasma nutfah spesies dan hibrida, 

maka keberadaan anggrek di alam habitatnya yaitu hutan seharusnya 

mendapatkan perhatian serius dari semua pihak yang tekait. Perlindungan dan 

pelestarian terhadap tanaman anggrek merupakan salah satu aspek konservasi 

yang perlu mendapatkan penanganan khusus. 
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Berdasarkan data di atas maka diperlukan pelestarian dan memiliki rasa 

tanggung jawab untuk menjaga kelestariannya. Karena hal tersebut bukanlah 

tugas polisi hutan namun sebagai pecinta anggrek, hobist, kolektor, pengusaha, 

pendidik, peneliti, LSM, serta aparat pemerintah sangat disayangkan jika tidak 

ikut prihatin dan peduli justru terlibat dalam penggundulan anggrek di hutan. 

Salah satu anggota PAI (Perhimpunan Anggrek Indonesia) adalah Mitra 

Angrek indonesia (MAI) yang beralamat di Jl.Hasanudin / 24 Junrejo batu 

Malang. MAI merupakan salah satu tempat budidaya anggrek yang dikelolah oleh 

Bpk. Untung Santoso M.Si yang juga merupakan dosen pertanian UMM. 

Berbagai macam anggrek telah dibudidayakan di tempat ini antara lain  yaitu 

anggrek genus Cattleya, Dendrobium, Vanda, yang mempunyai beberapa spesies. 

Tidak hanya pembudidayaan saja yang dilakukan di MAI, selain itu tempat yang 

di kelolah oleh Bpk Untung ini sering dijadikan tempat untuk penelitian bagi 

mahasiswa maupun pemiliknya, dimana penelitian-penelitian tersebut tidak lain 

bertujuan untuk semakin memperbaiki budidaya tanaman anggrek di MAI 

khususnya. 

Sandra (2003), salah satu alternatif untuk melestarikan keanekaragaman 

anggrek adalah melakukan perbanyakan melalui kultur jaringan, dengan kultur 

jaringan, kita dapat melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan 

pengembangan anggrek yang tidak dapat dilakukan secara konvensional. Menurut 

Sani (2007) Kultur jaringan merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian 

dari tanaman seperti protoplasma, sel, sekelompok sel, jaringan dan organ , serta 

menumbuhkannya dalam keadaan aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat 

memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman utuh kembali. 
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Santoso & Nursandi (2003)  menyatakan dalam kegiatan kultur jaringan, 

tidak sedikit masalah-masalah yang muncul sebagai pengganggu dan bahkan 

menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan kegiatan kultur yang dilakukan. 

Gangguan kultur secara umum dapat muncul dari bahan yang ditanam, dari 

lingkungan kultur maupun penanakm kultur.  Menurut Susilowati & Lystiawati 

(2001), selama ini kendala yang umum dihadapi para peneliti adalah tingginya 

kontaminasi kultur in vitro. Santoso & Nursandi (2003), mengatakan kontaminasi 

adalah gangguan yang sangat umum terjadi dalam kegiatan kultur jaringan. 

Fenomena kontaminasi sangat beragam, dapat dilihat dari jenis kontaminasinya 

yaitu bakteri, jamur, virus, dan lain-lain. 

Dalam pembudidayaan anggrek tersebut tedapat suatu fenomena yaitu ada 

kultur anggrek genus Cattleya yang di dalam isolat kultur tersebut terdapat jamur,  

tetapi jamur tersebut tidak merugikan malah menguntungkan tanaman anggrek 

tersebut. Dengan tumbuhnya jamur dapat mempersubur pertumbuhan kultur 

anggrek. Fakta tersebut diperoleh dari melihat Kultur tanaman anggrek tumbuh 

lebih subur dan berdaun lebih lebar dari kultur anggrek yang tidak terkontaminasi. 

Fenomena yang terjadi pada kultur anggrek dapat menarik peneliti untuk 

mengetahui jenis mikroba kontaminan apa yang tumbuh pada kultur anggrek 

genus Cattleya tersebut, dengan cara mengidentifikasi mikroba terlebih dahulu. 

Untuk mengidentifikasi mikroba kontaminan dilakukan pembiakan mikroba 

terlebih dahulu pada media agar yaitu memindahkan mikroba dari medium lama 

ke medium yang baru. Pemindahan itu harus dilakukan secara teliti. Terlebih 

dahulu harus diusahakan agar semua alat-alat yang ada sangkut pautnya dengan 

medium dan pekerjaan inokulasi (penanaman) itu benar-benar steril. Hal ini 
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dilakukan untuk menghindari kontaminasi, yakni masuknya mikroorganisme yang 

tidak diinginkan. 

Pembiakan mikroba dilakukan dengan cara isolasi dan inokulasi. Langkah 

isolasi dan inokulasi mikroba melalui beberapa tahapan, yang pertama yaitu 

menyiapkan ruangan inokulasi yang steril dapat dilakukan di dalam suatu kotak 

berkaca (ent-kast), yang kedua pemindahan mikroba dengan kawat inokulasi  dan 

yang terakhir yaitu dengan teknik biakan murni penggoresan pada media agar 

yang terbuat dari bahan dasar kentang dan glukosa yang merupakan nutrisi yang 

diperlukan untuk pertumbuhan mikroorganisme (Waluyo, 2005). Mengisolasi 

mikroba dengan cara menumbuhkan dalam medium padat (agar). Hal ini karena 

medium padat, sel-sel mikroba akan membentuk koloni yang tepat pada 

tempatnya, maka sel atau kumpulan sel mikroba yang hidup akan berkembang 

menjadi suatu koloni yang terpisah (Waluyo, 2010). 

Identifikasi Mikroba tidak hanya dilakukan dengan cara penanaman dan 

isolasi saja tetapi harus dilakukan proses pemurnian terlebih dahulu dari biakan 

murni mikroba. Dalam pemurnian mikroba dikenal istilah yaitu isolasi mikroba 

dan kultur murni. Isolasi mikroba adalah memindahkan mikroba dengan 

lingkungannya dengan mengisolasi mikroba bakteri yang diperlukan atau dengan 

kata lain mikroba yang tidak kita butuhkan segera di singkirkan, sehingga 

diperoleh kultur murni atau biakan murni. Kultur murni ialah kultur yang sel-sel 

mikrobanya berasal dari pembelahan dari satu sel tunggal (Pelczr, 1986). Proses 

pemurnian dilakukan untuk memisahkan mikroba dari koloninya sehingga 

mempermudah proses identifikasi. Mikroba kontaminan pada genus Cattleya yang 

telah dibiakkan pada media agar lalu di kirim ke Laboratorium Hayati untuk 
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diidentifikasi dengan menggunakan metode media kultur, inkubasi preparat secara 

mikroskopis. 

Setelah mikroba kontaminan pada kultur anggrek teridentifikasi akan 

dilakukan isolasi mikroba lagi untuk membiakkan mikroba kontaminan tersebut. 

Langkah isolasi dan penanaman mikroba tidak jauh berbeda dengan proses isolasi 

mikroba sebelumnya. Mikroba tersebut ditanam dalam media agar untuk 

dibiakkan, kemudian ditanamkan pada kultur anggrek. Dalam menanamkan 

mikroba pada kultur anggrek sebelumnya akan dilakukan proses pengenceran 

mikroba terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menyamakan perlakuan 

pemberian mikroba pada setiap kultur anggrek. Kemudian mikroba yang di dapat 

dalam proses pengenceran akan ditanamkan pada kultur anggrek genus Cattleya. 

Selain mikroba tersebut ditanam pada kultur anggrek genus Cattleya juga 

ditanamkan pada kultur anggrek genus Dendrobium. Hal tersebut dilakukan 

peneliti untuk membandingkan pengaruh pemberian isolat mikroba tersebut pada 

kedua genus anggrek tersebut. 

Pemikiran-pemikiran di atas yang melatarbelakangi peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Identifikasi dan Isolasi Mikroba 

Kontaminan Pada Anggrek Cattleya Serta Pengaruhnya Pada Pertumbuhan 

Kultur Anggrek Genus Cattleya Dan Dendrobium”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah : 

1. Jenis mikroba kontaminan apakah yang tumbuh pada kultur anggrek genus 

Cattleya? 

2. Bagaimana proses isolasi yang terjadi pada kultur anggrek genus Cattleya 

dan Dendrobium? 

3. Bagaimana pertumbuhan terbaik pada kultur anggrek genus Cattleya dan 

Dendrobium yang diisolasi dengan mikroba dari kultur anggrek Cattleya 

kontaminan? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan maka tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui jenis mikroba kontaminan yang berada pada kultur 

anggrek genus Cattleya. 

2. Untuk mengetahui proses isolasi yang terjadi pada kultur anggrek genus 

Cattleya dan Dendrobium. 

3. Untuk mengetahui pertumbuhan terbaik pada kultur anggrek genus 

Cattleya dan Dendrobium yang diisolasi dengan mikroba dari kultur 

anggrek Cattleya kontaminan. 
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1.4 Maanfaat Penelitian 

Adapan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain yaitu : 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dengan penambahan 

mikroba tertentu yang menguntungkan akan menyuburkan pertumbuhan 

kultur tanaman anggrek. 

2. Menjadikan salah satu cara untuk melestarikan dan membudidayakan 

tanaman anggrek. 

 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini perlu ditentukan adanya batasan penelitian, hal ini 

dimaksudkan agar pokok bahasan penelitian tidak terlalu luas dan fokus pada 

tujuan penelitian. 

1. Mikroba Kontaminan     : Didapatkan dari isolasi mikroba yang terdapat  

 pada kultur anggrek genus Cattleya pada 

Laboratorium MAI (Mitra Anggrek Indonesia) 

Batu. 

2. Kultur tanaman anggrek : Kultur anggrek yang digunakan diambil dari  

 anggrek Genus Cattleya dengan spesies Blc. 

Chun Yeah (C-321) dan Genus Dendrobium 

spesies Dendrobium spectabilis (D-305). 

3. Media Biakan Mikroba  : Medium adalah suatu bahan yang terdiri atas  

campuran nutrisi atau zat-zat hara (nutrient) 

yang digunakan menumbuhkan mikroorganisme 
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(Waluyo, 2010). Media yang digunakan yaitu 

medium Potato Dekstros Agar (PDA). 

4. Media Kultur Jaringan : Bahan Media Pembesaran Sub Kultur atau  

Media VW (Vacin & Went) Untung Santoso 

atau (MUS). 

5. Pengenceran       : Untuk menyendirikan suatu spesies dari  

koloninya dikenal beberapa cara salah satunya 

yaitu dengan proses pengenceran. Pengenceran 

yang dilakukan yaitu mengambil 1 ml suspensi 

pada tingkat pengenceran 10
-6 

untuk disebarkan 

pada kultur anggrek genus Cattleya dan 

Dendrobium (Waluyo, 2010). 

6. Kultur Anggrek     : Kultur anggrek yaitu budidaya tanaman dalam  

botol yang telah berusia 3 bulan yang ditanam 

dalam media putih (Santoso & Nursandi, 2003). 

Kultur anggrek yang diambil yaitu secara 

heterogen. 

 

 

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah merupakan salah satu komponen yang ditujukan untuk 

menjabarkan dan menjelaskan arti yang tertera dalam judul penelitian yang 

terdapat istilah-istilah asing sehingga judul yang akan diteliti dapat lebih mudah 

difahami. Dari judul penelitian terdapat beberapa istilah yang harus didefinisikan 

antara lain yaitu : 
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1. Isolasi   : Isolasi mikroba adalah memindahkan mikroba  

dengan lingkungannya dengan mengisolasi     

mikroba bakteri yang diperlukan atau dengan kata 

lain mikroba yang tidak kita butuhkan segera di 

singkirkan, sehingga diperoleh kultur murni atau 

biakan murni (Pelczr, 1986). 

2. Identifikasi : Membandingkan isolat yang belum diketahui   

  dengan taksa yang ada untuk menetapkan  

identitasnya (Gandjar, I & Sjamsuridzal, W, 2006) 

3. Mikroba Kontaminan : Jasad renik eukariotik uniseluler (bersel satu) atau  

jamur (cendawan) yang mencemari kultur  

anggrek. 

4. Kultur Anggrek : Penanaman anggrek secara in vitro dengan media  

                                       hitam pada botol (Santoso & Nursandi, 2003). 

5. Cattleya  : Salah satu Genus (suku) pada tanaman anggrek. 

Bunga Cattleya memiliki bentuk yang tidak 

beraturan sehingga hanya dapat dibagi dalam satu 

simetri atau disebut bunga zigomorfik. Bunga 

Cattleya relatif besar sehingga mudah diamati 

bagian-bagiannya dan dianggap dapat mewakili 

bentuk dasar bunga anggrek (Sulaimi, 2006). 

6. Dendrobium  : Salah satu Genus (suku) pada tanaman anggrek. 

Bunga anggrek berbentuk khas dan menjadi 

penciri yang membedakannya dari anggota suku 
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lain. Bunga-bunga anggrek tersusun majemuk, 

muncul dari tangkai bunga yang memanjang, 

muncul dari ketiak daun (Sani, 2009).  

 

 

 


