
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Anggrek merupakan tanaman hias dengan bentuk dan warna bunga yang 

unik. Alasan ini menjadi daya tarik tersendiri untuk mengkoleksi anggrek sebagai 

tanaman hias. Keluarga anggrek berjumlah lebih dari 600 jenis, sekitar 7.000 

spesies ditemukan di Indonesia (Kartohadiprojo & Prabowo, 2009). Jenis anggrek 

yang cukup banyak diminati ialah jenis anggrek Dendrobium. Dendrobium 

memiliki bunga yang sangat harum dan tahan lama serta memiliki warna dan 

bentuk yang bervariasi (Tuhuteru, S., Hehanusa, M. L., dan Raharjo, 2012). 

 Peminat anggrek kini tidak hanya dari kalangan botani, melainkan juga 

kalangan masyarakat umum. Umumnya masyarakat menjadikan anggrek sebagai 

tanaman penghias rumah. Meningkatnya jumlah peminat anggrek tidak diiringi 

dengan meningkatnya jumlah produksi anggrek di Indonesia. Jumlah produksi 

anggrek dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami fluktuasi. Tahun 2012 

sebanyak 20.727.891 tangkai, tahun 2013 sebanyak 20.277.672 tangkai, tahun 

2014 sebanyak 19.739.627 tangkai, tahun 2015 sebanyak 21.514.789 tangkai, dan 

tahun 2016 sebanyak 19.978.078 tangkai (Badan Pusat Statistik, 2016).  

 Beberapa jenis permintaan anggrek ialah dalam bentuk kompot 

(community pot), planlet, tanaman pot remaja, yang siap berbunga dan bunga 

potong. Tanaman anggrek dibutuhkan dalam jumlah banyak untuk memenuhi 

dapat memenuhi permintaan tersebut. Permasalahan krusial yang menghambat 

produksi anggrek ialah pertumbuhan planlet yang cenderung lama, dan terbatasny
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jumlah planlet yang tersedia di Indonesia. Dengan demikian diperlukan suatu 

modifikasi media perbanyakan guna meningkatkan pertumbuhan planlet menjadi 

lebih cepat (Yanti, 2013). 

 Optimasi perbanyakan anggrek yang saat ini banyak dilakukan ialah 

melalui teknik kultur in vitro (Sarwono, 2002). Keunggulan perbanyakan tanaman 

secara in vitro, diantaranya perbanyakan eksplan dapat dilakukan secara cepat, 

bibit memiliki keseragaman gen, memungkinkan untuk kemungkinan tumbuh 

lebih tinggi karena kondisinya steril (Zulkarnain, 2011). Faktor krusial yang 

mendukung keberhasilan perbanyakan in vitro salah satunya ialah media tanam 

(Andiani, 2008).  

Terdapat beberapa jenis media untuk kultur in vitro, salah satunya adalah 

media Vacin & Went (VW). Unsur kimia yang terdapat pada media Vacin dan 

Went cocok sebagai media perbanyakan anggrek, karena kandungan N yang lebih 

tinggi pada media VW dibanding media yang lainnya (Andiani, 2008). 

Kandungan N dari Nitrat (NO3
-) sangat baik untuk perkecambahan dan 

pertumbuhan biji anggrek, sedangkan kandungan Amonium (NH4
+) dibutuhkan 

kecambah biji anggrek untuk perkembangan protocorm (Arditti, 1992). 

Berdasarkan komposisi media, terdapat lima komponen utama yang harus 

terkandung dalam media kulttur in vitro, diantaranya karbohidrat, bahan 

anorganik, bahan tambahan organik, vitamin, dan ZPT (Parnata, 2005). Media 

Vacin dan Went hanya mengandung senyawa anorganik yang penggunaannya 

untuk media tanam anggrek masih perlu ditambahkan karbohidrat dan vitamin B1 

(Andiani, 2008).  
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Beberapa hasil penelitian mengenai penambahan bahan alami pada media 

kultur in vitro menunjukkan hasil yang positif. Menurut Untari dan Puspaningtyas 

(2006), penambahan ekstrak ubi jalar 150 g/L pada media VW dapat 

meningkatkan panjang akar tertinggi pada anggrek Coelogyne pandurata. 

Menurut Darmawati dan Yuswanti (2014) penambahan bubur ubi kayu pada 

media MS berpengaruh nyata terhadap tinggi planlet dan jumlah akar anggrek 

Vanda tricolor Lindl. Konsentrasi bubur ubi kayu yang digunakan ialah sebesar 

35 g/l, 40g/l, 45 g/l, 50 g/l, dan 55 g/l, dan yang berpengaruh terhadap tinggi 

planlet ialah konsentrasi 50 g/l. Dalam penelitian ini ubi kayu dipilih sebagai 

bahan tambahan dalam media kultur in vitro diantara sekian banyak bahan alami. 

Ubi kayu mudah didapatkan dan harganya lebih terjangkau dibanding bahan 

sintetis yang sulit didapatkan dan harganya mahal. Selain itu, kandungan nutrisi 

ubi kayu sangat kompleks sehingga dapat mendukung pertumbuhan planlet 

anggrek, diantaranya kandungan karbohidrat, dan vitamin B1.  

Penambahan bubur ubi kayu dalam media kultur berperan sebagai 

pelengkap dalam media kultur in vitro. Kandungan karbohidrat dalam ubi kayu 

digunakan sebagai sumber energi untuk metabolisme dan biosintesis hormon 

secara endogen seperti hormon giberelin, auksin (Darmawati & Yuswanti, 2014). 

Karbohidrat merupakan sumber metabolisme (katabolisme) utama yang akan 

dirombak menjadi asam piruvat terlebih dahulu, kemudian asam piruvat dirombak 

menjadi Asetil-CoA (Wahjuni, 2013). Asetil-CoA merupakan prekusor pada 

sintesis giberelin, karena sebagian besar giberelin diproduksi oleh tumbuhan 

dalam dalam bentuk inaktif (Wiraatmaja, 2017). Giberelin menghasilkan 
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pengaruh yang cukup luas terhadap pertumbuhan tumbuhan, diantaranya 

mendorong pemanjangan batang dan daun serta mendukung pembentukan enzim 

protolictic yang akan membebaskan triptofan sebagai asal bentuk dari auksin. 

Dengan demikian dapat disimpulkan kehadiran giberelin meningkatkan 

kandungan auksin (Wiraatmaja, 2017). Kandungan thiamine (B1) berperan 

mempercepat pembelahan sel pada meristem akar karena thiamin berperan 

sebagai koenzim dalam reaksi pemecahan karbohidrat yang menghasilkan energi 

(Munir, Aini, & Jariah, 2016). 

Pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman dapat digunakan sebagai sumber belajar mata pelajaran 

Biologi SMA kelas XII semester 1 pada materi pertumbuhan dan perkembangan, 

KD 4.1. yaitu perencanaan dan pelaksanaan percobaan mengenai faktor eksternal 

yang berpengaruh terhadap faktor internal dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman, dan dilaporkan dalam bentuk tertulis menggunakan tata 

cara penulisan ilmiah yang benar. Sesuai latar belakang tersebut, judul penelitian 

yang ingin dilakukan oleh peneliti “ Pengaruh Berbagai Konsentrasi Bubur 

Ubi Kayu  (Manihot esculenta var. adira 1) pada Media Vacin & Went (VW) 

terhadap Pertumbuhan Planlet Anggrek Dendrobium nindii secara In Vitro 

dan Kajian sebagai Sumber Belajar Biologi”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian sesuai dengan latar belakang di atas ialah 

sebagai berikut. 

1) Apakah berbagai konsentrasi bubur ubi kayu pada media VW mempengaruhi 

tinggi planlet anggrek Dendrobium nindii secara in vitro? 

2) Apakah berbagai konsentrasi bubur ubi kayu pada media VW mempengaruhi 

jumlah daun planlet anggrek Dendrobium nindii secara in vitro? 

3) Apakah berbagai konsentrasi bubur ubi kayu pada media VW mempengaruhi 

jumlah akar planlet anggrek Dendrobium nindii secara in vitro? 

4) Apakah berbagai konsentrasi bubur ubi kayu pada media VW mempengaruhi 

berat basah planlet anggrek Dendrobium nindii secara in vitro? 

5) Bagaimana kajian pemanfaatan hasil penelitian mengenai pengaruh berbagai 

konsentrasi bubur ubi kayu pada media VW terhadap pertumbuhan planlet 

anggrek Dendrobium nindii secara in vitro sebagai sumber belajar Biologi? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian sesuai rumusan masalah di atas ialah sebagai berikut. 

1) Menganalisis pengaruh berbagai konsentrasi bubur ubi kayu pada media Vacin 

dan Went (VW) terhadap pertumbuhan planlet anggrek Dendrobium nindii 

secara in vitro. 

2) Menganalisis pengaruh berbagai konsentrasi bubur ubi kayu pada media Vacin 

dan Went (VW) terhadap pertumbuhan planlet anggrek Dendrobium nindii 

secara in vitro. 



6 
 

3) Menganalisis pengaruh berbagai konsentrasi bubur ubi kayu pada media VW 

terhadap jumlah akar planlet anggrek Dendrobium nindii secara in vitro. 

4) Menganalisis pengaruh berbagai konsentrasi bubur ubi kayu pada media VW 

terhadap pertumbuhan planlet anggrek Dendrobium nindii secara in vitro. 

5) Menganalisis kajian hasil penelitian mengenai pengaruh berbagai konsentrasi 

bubur ubi kayu pada media VW terhadap pertumbuhan planlet anggrek 

Dendrobium nindii secara in vitro sebagai sumber belajar Biologi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Memperluas cakupan keilmuan mata kuliah bioteknologi fisiologi 

tumbuhan. Manfaat lainnya ialah dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar mata 

pelajaran biologi SMA kelas XII semester I pada bab pertumbuhan dan 

perkembangan. 

1.4.2 Manfaat Praktisi 

1) Manfaat bagi dunia kependidikan 

Sebagai sumber belajar biologi pada materi pertumbuhan dan perkembangan 

serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

2) Manfaat bagi pembudidaya anggrek. 

Sebagai dasar dalam proses perbanyakan anggrek secara in vitro guna 

meningkatkan jumlah produksi anggrek. 

3) Manfaat bagi peneliti lain 
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Memberikan informasi terkait modifikasi media VW dengan tambahan 

bubur ubi kayu untuk pertumbuhan planlet anggrek Dendrobium nindii 

secara in vitro. 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut. 

1) Objek dalam penelitian ini adalah planlet anggrek subkultur yang berusia 

kurang lebih satu bulan. 

2) Parameter keberhasilan dalam penelitian ini adalah tinggi planlet, jumlah 

daun planlet, jumlah akar planlet, dan berat basah planlet.  

3.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1) Bubur ubi kayu adalah hasil penghancuran dari ubi kayu mentah 

menggunakan blender (Darmawati & Yuswanti, 2014). 

2) Media Vacin dan Went adalah media khusus untuk kultur in vitro anggrek, 

yang memiliki kandungan nitrogen (N) lebih tinggi pada dibanding dengan 

media kultur in vitro yang lainnya (Andiani, 2008). 

3) Planlet adalah tanaman kecil yang lengkap dengan akar, batang, daun dan 

merupakan hasil diferensiasi dari kalus (Hendaryono & Wijayani, 1994). 

4) Perbanyakan in vitro adalah teknik perbanyakan tanaman menggunakan 

bagian-bagian tanaman dalam kondisi aseptis, guna menghasilkan tanaman 

dengan sifat yang diinginkan, tidak membutuhkan lahan yang luas dan 

menghasilkan banyak bibit unggul dalam rentang waktu yang singkat 

(Zulkarnain, 2011). 
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5) Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang dapat 

membantu siswa memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, keterampilan 

dan pengalaman dalam proses belajar mengajar (Mulyasa, 2006, dalam 

Purnomo, Indrowati, & Karyanto, 2013). 
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