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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Anggrek merupakan salah satu tanaman hias yang kurang lebih terdiri dari 

25.000-30.000 spesies di dunia. di Indonesia anggrek termasuk tanaman yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi baik sebagai bunga potong maupun tanaman hias dalam pot 

(Kasutjianingati dan Irawan, 2013). Permintaan konsumen terhadap tanaman hias 

anggrek semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatan permintaan 

konsumen tidak diimbangi oleh perkembangan produksi, karena perkembangan 

anggrek yang relatif lambat di Indonesia (Widiastoety, 2001). Produksi tanaman 

anggrek di Indonesia pada tahun 2010-2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 

kebutuhan anggrek sebesar 14.050.445 tangkai, tahun 2011 sebesar 15.490.256 tangkai, 

tahun 2012 sebesar 20.727.891 tangkai, tahun 2013 sebesar 20.277.672 dan tahun 2014 

meningkat menjadi 19.739.627 tangkai (BPS, 2015). 

Genus Cattleya  adalah salah satu jenis anggrek yang banyak digemari 

sebagai bunga pot, sehingga perlu untuk dikembangkan. Keistimewaan anggrek 

Cattleya  adalah bunganya yang besar, indah, warna bunganya cerah dan baunya 

harum (Gunawan, 2007). Cattleya memiliki nilai jual yang tinggi dengan harga 

yang relatif mahal dan umumnya digunakan sebagai aksen pemanis dalam 

rangkaian bunga untuk pernikahan dan acara-acara penting lainnya karna 

memiliki kesegaran yang relatif lama (Sarwono, 2002). Kebutuhan anggrek yang 

kian meningkat diperlukan teknik perbanyakan bibit dalam jumlah banyak dan 

dalam waktu yang singkat, kualitas prima. Sementara perbanyakan konvensional 
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ex vitro) anggrek dengan pemisahan anakan (split) membutuhkan waktu yang 

lama dan kondisi bibit rawan terhadap penyebaran penyakit. Peningkatan kualitas 

maupun kuantitas bagi pengusaha anggrek perlu dilakukan peningkatan 

pertumbuhan dan mempercepat pembangunan pada tanaman anggrek dapat 

dilakukan dengan memberikan zat pengatur tumbuh yang berfungsi untuk  

memacu pertumbuhan tunas dan pengakaran (Zulkarnain, 2009).  

Zat pengatur tumbuh yang banyak digunakan dalam kultur jaringan adalah 

giberlin dan sitokinin. Sitokinin adalah zat pengatur tumbuh yang sering 

digunakan dalam perbaayakan tunas dan juga berperan dalam mengatur 

pembelahan sel serta mempengaruhi diferensiasi tunas dalam jaringan kalus 

terutama pada Benzilaminopurin (BAP) dan Thidiazuron (TDZ). BAP dan TDZ  

merupakan sitokinin sintetik yang paling sering digunakan karena sangat efektif 

dalam menginduksi tunas dan pembentukan daun (Nurjanah, 2009). Fungsi 

giberelin, kaitannya dengan pertumbuhan tanaman adalah  memacu pertumbuhan 

tanaman yang lebih cepat. Giberelin dapat merangsang  pembelahan sel, 

pemanjangan batang dan meningkatkan perkembangan daun  muda (Herlina dan 

Tjia, 2000). 

Kombinasi dua jenis hormon lebih efektif di bandingkan dengan 

kombinasi tiga jenis hormon, empat jenis hormon atau lebih (Covusogu dan 

kabar, 2007). Banyak peneliti menyatakan bahwa hormon tumbuh giberelin 

(GA3) dan sitokinin berpengaruh terhadap aktifitas enzim-enzim pada proses 

metabolisme tanaman (Leitei, 2003). Salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan perbanyakan melalui kultur jaringan adalah jenis dan konsentrasi zat 

pengatur tumbuh yang digunakan (Husnan, 2000).  Sitokinin biasanya digunakan 
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pada kisaran 0-10 mg/l (Goralski, 2005).  Pada tanaman anggek Phalaenopsis 

konsentrasi optimal untuk menginduksi tunas advertif adalah 5-10 µM TDZ dan 

bila menggunakan BAP 40 µM (Chen dan Piluek, 1995). Perlakuan pemberian 

BAP tunggal dan kombinasi tunggal berpengaruh nyata terhadap parameter waktu 

terbentuknya tunas, jumlah tunas dan jumlah daun anggrek Grammatophyllum 

scriptum (Angriawan dkk, 2015). Pada tanaman ubi kayu perlakuan 10 mg/L BAP 

menghasilkan jumlah tunas per eksplan lebih banyak di bandingkan perlakuan 10 

mg/L TDZ tetapi persentase eksplan membentuk tunas pada perlakuan TDZ lebih 

tinggi dibandingkan perlakuan BAP (Karim dkk., 2003). Penelitian sebelumnya 

dilakukan oleh Nursandi dkk. (2015) mengatakan perlakuan menggunakan 

kombinasi GA3 dan TDZ pada  bibit tanaman nanas berumur 7 bulan dapat 

mengiduksi tunas dengan kombinasi TDZ 10 mg/l + GA 3 mg/l mampu 

menginduksi tunas 40-50% dengan jumlah tunas 1-3 tunas dalam satu tanaman. 

Penelitian lain pada tanaman krisan menggunakan kombinasi BAP +  GA3 

diperoleh faktor multiplikasi tunas tertinggi (Karim dkk., 2003).  

Berdasarkan uraian diatas kebutuhan akan bibit anggrek semakin 

meningkat. Sampai saat ini belum ada informasi tentang “induksi tunas secara ex 

vitro pada bibit anggrek Cattleya dengan kombinasi konsentrasi gibberlin dan 

sitokinin” maka perlu dilakukan penelitian untuk meningkatkan produksi bibit 

anggrek Cattleya dengan kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh Thidiazuron 

5 mg/l dan 10  mg dan 15mg/l , Benzil Amino Purin 5 mg/l, 10 mg/l dan 15mg/l, 

GA3 1 mg/l dengan beragam konsentrasi diharapkan dapat meningkatkan 

pertumbuhan tunas pada bibit anggrek Cattleya. Hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai sumber belajar biologi SMA kelas XII semester ganjil pada 
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pokok bahasan pertumbuhan dan perkembangan sesuai KD 3.1 Menganalisis 

hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan 

perkembangan pada Mahluk Hidup berdasarkan hasil percobaan. Peneliti akan 

membuat suatu media yang akan digunakan sebagai sumber belajar berupa artikel 

ilmiah. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh sitokinin terhadap induksi tunas secara ex vitro pada bibit 

anggrek Cattleya? 

2. Adakah pengaruh giberlin terhadap induksi tunas secara ex vitro pada bibit 

anggrek Cattleya? 

3. Adakah pengaruh kombinasi sitokinin dan giberlin dalam induksi tunas 

secara ex vitro pada bibit anggrek Cattleya? 

4. Berapakah kombinasi konsentrasi sitokinin dan gibberlin yang efektif 

dalam induksi tunas secara ex vitro pada bibit anggrek Cattleya? 

5. Bagaimanakah penerapan penelitian induksi tunas secara ex vitro pada bibit 

anggrek Cattleya dengan kombinasi konsentrasi sitokinin dan giberlin 

sebagai sumber belajar biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh sitokinin terhadap induksi tunas secara ex vitro pada 

bibit anggrek Cattleya. 

2. Mengetahui pengaruh giberlin terhadap induksi tunas secara ex vitro pada 

bibit anggrek Cattleya. 

3. Mengetahui pengaruh kombinasi sitokinin dan giberlin dalam induksi tunas 

secara ex vitro pada bibit anggrek Cattleya? 
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4. Mengetahui kombinasi konsentrasi sitokinin dan giberlin yang efektif 

dalam induksi tunas secara ex vitro pada bibit anggrek Cattleya. 

5. Mengetahui penerapan penelitian induksi tunas secara ex vitro pada bibit 

anggrek Cattleya dengan kombinasi konsentrasi sitokinin dan gibberlin 

sebagai sumber belajar biologi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Dengan diketahuinya kombinasi konsentrasi giberlin dan sitokinin yang 

efektif terhadap pertumbuhan tunas secara ex vitro pada bibit anggrek 

Cattleya diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan penelitian dan 

ilmu pengetahuan. 

2. Bagi guru penelitian ini dapat membantu guru dalam menjelaskan materi 

tentang pertumbuhan dan perkembangan pada pembelajaran bilogi SMA 

kelas XII. 

3. Bagi siswa dapat menambah pengetahuan dan mempermudah dalam 

memahami materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada 

pembelajaran bilogi SMA kelas XII. 

4.  Memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat dalam budidaya dan 

penyediaan bibit tanaman anggrek. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari fokus 

permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh sitokinin : Thidiazuron (5; 10; 

15  mg/l) Benzil Amino Purin (5 ; 10; 15mg/l) GA3 (0 ; 1 mg/l). 
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2. Parameter yang diamati adalah waktu saat muncul tunas (hsp), jumlah 

tunas, jumlah tanaman bertunas (%)  jumah daun, lebar daun (cm) dan 

panjang daun (cm). 

3. Pengaplikasian zat pengatur tumbuh dilakukan tiga kali dalam dua 

minggu. 

4.  Pengamatan dilakukan setelah 7 hari pengaplikasian zat pengatur tumbuh 

pada setiap tanaman. 

1.6 Definisi Istilah 

1. Induksi yaitu merangsang tumbuhnya tunas dari eksplan yang ditanam 

pada media, dilanjutkan dengan proses multiplikasi yaitu perbanyakan 

tunas yag telah terbentuk untuk ditumbuhkan menjadi tanaman lengkap 

(Zulkarnain,  2009). 

2. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau 

kuncup yang berada di atas permukaan tanah/media. Tunas dapat terdiri 

dari batang, ditambah dengan daun muda, calon bunga, atau calon buah 

(Fitrianti, 2006) 

3. Ex vitro menumbuhkan di luar wadah kaca, pada lingkungan yang 

terkendali (Zulkarnain,  2009). 

4. Bibit mempunyai pengertian anakan yang berasal dari bahan generatif 

maupun vegetatif yang siap ditanam di lapangan (Yusnita, 2003). 

5. Anggrek Cattleya adalah salah satu genus dari 42 spesies anggrek dari 

Kosta Rika sampai bagian Tropis Amerika Selatan dan merupakan salah 

satu marga anggrek epifit (Yusnita, 2003). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertumbuhan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Perkecambahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kuncup
https://id.wikipedia.org/wiki/Genus
https://id.wikipedia.org/wiki/42
https://id.wikipedia.org/wiki/Spesies
https://id.wikipedia.org/wiki/Anggrek
https://id.wikipedia.org/wiki/Kosta_Rika
https://id.wikipedia.org/wiki/Tropis
https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Anggrek
https://id.wikipedia.org/wiki/Epifit
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6. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan 

tanpa memperhatikan urutannya (Tubitak, 2014). 

7. Kosentrasi ukuran yang menggambarkan banyaknya zat di dalam suatu 

campuran dibagi dengan volume total campuran tersebut (Tubitak, 2014). 

8. Gibberlin semua anggota kelompok hormon tumbuhan yang memiliki 

fungsi yang serupa atau terkait dengan bioassay GA1. GA hadir pada 

hampir sepanjang hidup tumbuhan dan diketahui mengatur 

perkecambahan, pemanjangan batang, pemicuan pembungaan, 

perkembangan kepala sari (anther), perkembangan biji dan pertumbuhan 

perikarp (Zulkarnain, 2009). 

9. Sitokinin sekelompok hormon tumbuhan dan zat pengatur tumbuh yang 

mendorong terjadinya pembelahan sel (sitokinesis) di jaringan 

meristematik (Zulkarnain, 2009). 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hormon_tumbuhan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=GA1&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Perkecambahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Batang
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembungaan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepala_sari&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Biji
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perikarp&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hormon_tumbuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembelahan_sel
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaringan_tumbuhan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaringan_tumbuhan&action=edit&redlink=1

