
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Anggrek Dendrobium 

 Dendrobium merupakan gabungan dari “dendro” (pohon) dan “bios” 

(hidup), yang apabila digabungkan artinya anggrek yang habitatnya pada pohon 

yang masih hidup. Genus Dendrobium kurang lebih terdiri dari 1400 species yang 

terdapat hampir di seluruh dunia. Kelimpahan jumlah dan tampilan bunga yang 

menawan menjadi daya tarik bagi tersendiri pecinta anggrek (Parnata, 2007). 

Tipe pertumbuhan anggrek ada dua, yaitu simpodial (berumpun) dan 

monopodial (memanjang ke atas). Anggrek tipe monopodial pertumbuhannya 

hanya terjadi pada tunas apikal atau tunas ujung. Pembentukan percabangan dapat 

mempercepat pembungaan. Anggrek tipe simpodial berbunga saat semua batang 

telah dewasa dan cadangan makanan yang tersedia memadai untuk membentuk 

bunga. Salah satu contoh anggrek jenis simpodial adalah anggrek Dendrobium 

(Andiani, 2008). 

Klasifikasi anggrek Dendrobium menurut Sutiyoso (2003), adalah sebagai 

berikut:  

Kingdom : Planthae (dunia tumbuhan)  

Divisio : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)  

Subdivisi : Angiospermae (biji tertutup)  

Kelas  : Monocotyledonae (biji tunggal)  

Ordo : Orchidales (bangsa anggrek-anggrekan)  
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Family  : Orchidaceae (keluarga anggrek-anggrekan)  

Subfamili  : Epidendroideae  

Tribe  : Epidendrae dendrobieae  

Subtribe  : Dendrobiinae  

Genus  : Dendrobium 

Spesies : Dendrobium nindii 

2.1.1 Morfologi Anggrek Dendrobium 

 Anggrek Dendrobium merupakan jenis anggrek epifit, yaitu hidupnya 

menempel baik pada pohon, kayu mati, media pakis maupun media lain. Jenis 

batangnya semu (menggembung), dan memiliki banyak ruas (Kartohadiprojo & 

Prabowo, 2009). Morfologi daun anggrek Dendrobium berdaging tebal, tulang 

daun sejajajar dan memeluk batang. Mahkota dan kelopak bunganya masing-

masing berjumlah tiga buah, lengkap dengan alat reproduksi jantan dan betina. 

Buahnya berbentuk polong, membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan untuk 

siap dikultur (Yusnita, 2010). 

2.1.2 Syarat Tumbuh Anggrek Dendrobium 

Terdapat berbagai jenis habitat anggrek, seperti terrestrial, epifit, lithofit 

dan saprofit. Anggrek terrestrial hidup di tanah dengan intensitas cahaya matahari 

yang tinggi. Anggrek epifit hidup menempel pada tumbuhan lain, tetapi tidak 

bersifat parasit terhadap inangnya. Anggrek lithofit hidup pada bebatuan, cukup 

tahan terhadap cahaya matahari berlebih, angin kencang dan hujan lebat. Anggrek 

saprofit hidup dan tumbuh pada sisa-sisa tumbuhan yang telah mati dan menjadi 

humus (Kartohadiprojo & Prabowo, 2009). 
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Anggrek Dendrobium cocok untuk tempat dengan altitude yang tidak 

terlalu tinggi dari permukaan air laut, misalnya 50-400 mdpl. Anggrek 

Dendrobium memerlukan intensitas cahaya relatif lebih tinggi, yaitu 2.000-6.000 

food candle. Serta suhu optimal yang dibutuhkan oleh anggrek Dendrobium 

antara 15-300C dan kelembaban udara antara 40%-50% (Yusnita, 2010). 

2.1.3 Teknik Perbanyakan Anggrek Dendrobium 

 Tanaman anggrek dapat diperbanyak secara vegetatif maupun generatif. 

Khusus untuk anggrek, metode perbanyakan vegetatif dapat dilakukan melalui 

stek batang, pembelahan rumpun, penggunakan umbi semu (pseudo bulb), dan 

keiki (anakan yang keluar dari ruas tanaman yang berada agak jauh dari pangkal 

tanaman atau serial stem) dan splitting. Teknik perbanyakan secara vegetatif juga 

dapat dilakukan melalui kultur in vitro (Gunawan, 2007). 

Perbanyakan secara generatif adalah teknik perbanyakan melalui biji yang 

didahului dengan penyerbukan bunga. Perbanyakan secara generatif diawali 

dengan penyerbukan bunga yang akan menghasilkan biji, namun terkadang gagal.  

Penyebab kegagalan diantaranya karena ketidakcocokan antara tepung sari dan 

cairan yang ada di kepala putik sehingga perlu diambilkan dari bunga lain. 

Seringkali hal ini dilakukan secara sengaja untuk menggabungkan sifat-sifat baik 

yang terdapat pada tanaman. Contohnya seperti warna bunga, bentuk bunga, 

ukuran bunga dan ketahanan bunga (Sarwono, 2002).  

2.2 Kultur In Vitro 

 Metode perbanyakan tanaman dengan cara menggunakan bagian-bagian 

tanaman seperti biji, batang, daun dan bagian lain dari tanaman, bahkan 

menggunakan jaringan tanaman seperti yang lazim dilakukan saat ini ialah metode 
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kultr in vitro. Bagian-bagian tanaman ini ditumbuhkan dalam media aseptik 

sehingga menjadi tanaman yang sempurna dalam jumlah yang tidak terbatas. 

Dasar pelaksanaan teknik kultur jaringan adalah totipotensi sel, yaitu bahwa setiap 

sel dari organ tanaman mampu tumbuh menjadi tanaman yang sempurna bila 

diletakkan di lingkungan yang sempurna (Yuliarti, 2010). 

 Teknik kultur in vitro dipilih karena memiliki keunggulan seperti 

perbanyakan eksplan secara cepat, keseragaman genetik. Tanaman hasil kultur 

dapat diseleksi terlebih dahulu untuk dipilih kualitas yang terbaik. Satu kali proses 

kultur menghasilkan stok tanaman mikro dalam jumlah yang sangat banyak. 

Proses pengkulturan dapat dilakukan sepanjang tahun (Zulkarnain, 2011). 

2.3 Faktor Penentu Keberhasilan Kultur In Vitro 

2.3.1 Eksplan 

 Eksplan adalah bagian tanaman yang dipergunakan sebagai bahan awal 

untuk perbanyakan tanaman. Faktor eksplan yang penting adalah genotif atau 

varietas, umur eksplan, letak pada cabang, dan seks (jantan atau betina). Bagian 

tanaman yang dapat digunakan sebagai eksplan adalah pucuk muda, batang muda, 

daun muda, kotiledon, hipokotil, endosperm, ovari muda, anther, embrio (Yuliarti, 

2010). 

2.3.2 Subkultur 

Subkultur merupakan kegiatan pemindahan kultur dari media lama ke 

media yang baru untuk memperoleh pertumbuhan baru yang diinginkan. Seedling 

anggrek yang berasal dari botol kultur sebelumnya, disubkulturkan ke media 

perlakuan. Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan dalam kondisi aseptik di 

dalam Laminar Air Flow (LAF) (Meilani, Anitasari, & Zuhro, 2017).  
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2.3.3 Media 

Media kultur merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

perbanyakan tanaman secara kultur jaringan. Terdapat beberapa jenis formulasi 

media dasar yang umum digunakan untuk pengecambahan biji dan pembesaran 

seedling anggrek secara in vitro diantaranya Knudson C (KC), Vacin & Went 

(VW), Murashige dan Skoog (MS), dan media dasar yang mengandung pupuk 

daun lengkap (Yusnita, 2010). Media kultur yang paling banyak digunakan adalah 

media Vacin dan Went (VW) karena mengandung unsur hara  makro dan mikro 

dalam bentuk  garam-garam  anorganik  dengan  jumlah  yang  sesuai  untuk 

pertumbuhan tanaman khususnya  anggrek, oleh karena itu medium ini tidak 

cocok digunakan untuk media tumbuh tanaman lain (Iswanto, 2002). 

Media VW merupakan hasil penemuan E. Vacin dan F. Went (1949). 

Unsur hara berupa Mg, Ca, K, P, S, N, O, H, C, Fe dan Mn adalah komponen 

utama untuk pembentukan protein, asam nukleat, fosfolipid, dan mengaktifkan 

enzim, serta berperan dalam mitosis sel (Dyah Widiastoety, Solvia, & Soedarjo, 

2010). Formulasi media Vacin dan Went disajikan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Formulasi Media Vacin dan Went 

No. Komponen Media Konsentrasi dalam Media 

1. (NH4)2SO4 (Ammonium fosfat) 500 mg/L 

2. KNO3 (Potassium nitrate) 525 mg/L 

3. Ca3(PO4)2 (Tricalsium fosfat) 200 mg/L 

4. KH2PO4 (Monopotassium fosfat) 250 mg/L 

5. MgSO4.7H2O (Magnesium sulfat) 250 mg/L 

6. MnSO4.4H2O (Mangan sulfat) 7,5 mg/L 

7 (C4H4O6)3 (Ferric Tartrate Fe2) 28 mg/L 
8. Sukrosa 20 mg/L 

9. Agar-agar 8 gr/L 

Sumber: (Safitri, 2017) 

Modifikasi pada media tanam dapat meningkatkan kualitas media tanam. 

Salah satu bentuk modifikasi media tanam ialah dengan cara penambahan jus 
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buah tertentu atau bubur umbi-umbian tertentu. Jus buah atau bubur umbi-umbian 

yang digunakan ialah yang sekiranya dapat mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan dari inokulan. Penambahan bubur ubi kayu merupakan salah satu 

contoh modifikasi pada media tanam untuk kultur (Agriani, 2010). 

2.4 Ubi Kayu 

2.4.1 Ubi Kayu 

Menurut Darmawati dan Yuswanti (2014), ubi kayu merupakan salah satu 

jenis umbi-umbian yang ditambahkan dalam media kultur sebagai bahan 

tambahan nutrisi alami. Kandungan gizi pada ubi kayu cukup kompleks, sehingga 

dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman kultur. Berikut 

klasifikasi ubi kayu menurut (Badan Riset dan Teknologi, 2000). 

Kingdom : Plantae  

Divisi : Magnoliophyta  

Kelas : Magnoliopsida  

Sub Kelas : Rosidae  

Ordo : Euphorbiales  

Famili : Euphorbiaceae  

Genus : Manihot  

Spesies : Manihot utilissima Pohl.; Manihot esculenta Crantz sin  

Varietas ubi kayu yang digunakan ialah Adira 1 dengan ciri-ciri morfologi warna  

kulit  umbi coklat  pada bagian  luar, berwarna kuning  pada bagian  dalam, 

daging  umbi berwarna kuning (Balitkabi, 2016). 
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Berdasarkan hasil analisis kandungan gizi ubi kayu yang dilakukan oleh 

Montagnac, Davis, dan Tanumihardjo (2009), dalam 100 gr ubi kayu mengandung 

nutrisi seperti yang disajikan dalam Tabel 2.2.  

Tabel 2.2 Kandungan Nutrisi pada Ubi Kayu 

No. Jenis Nutrisi Jumlah 

1. Protein (Protein) 1.36 g 

2. Karbohidrat (Carbohydrates) 38.6 g 

3. Serat (Fiber) 1.8 g 

4. Lemak (Fats) 0.28 g 

5. Ca (Calsium) 16 mg 

6. Fe (Ferrous) 0.27 mg 

7. P (Phosporus) 27 mg 

8. Vitamin C  (Ascorbic Acid) 20.6 mg 

9. Vitamin B1 (Thiamin) 0.087 mg 
10. Riboflavin 0.048 mg 

11. Niacin (Nicotinic acid) 0.854 mg 

12. Kalori (Calorie) 160 kkal 

 

2.4.2 Bubur Ubi Kayu 

2.4.2.1 Pembuatan Bubur Ubi Kayu 

 Pembuatan bubur ubi kayu dilakukan dengan cara mengupas kulit luar dan 

kulit dalam dari ubi kayu terlebih dahulu. Langkah berikutnya, ubi kayu dicuci 

dengan air bersih, dipotong-potong dengan ukuran sedikit kecil, lalu ditimbang 

sesuai kebutuhan. Selanjutnya ubi kayu sesuai dengan berat masing-masing 

diblender sampai halus, lalu dimasukkan ke dalam media sesuai dengan perlakuan 

yang diinginkan (Darmawati & Yuswanti, 2014). 

2.4.2.2 Manfaat Penambahan Bubur Ubi Kayu 

Penambahan bubur ubi kayu dapat mempercepat pertumbuhan tinggi 

planlet. Karbohidrat merupakan bahan dasar untuk menghasilkan energi dalam 

proses respirasi dan berperan dalam biosintesis hormon giberelin (Darmawati & 

Yuswanti, 2014). Karbohidrat yang terdapat pada ubi kayu masih dalam bentuk 

molekul kompleks. Melalui proses pelarutan media menggunakan aquades dan 
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proses sterilisasi media menggunakan autoklaf, molekul kompleks karbohidrat 

dapat mengalami hidrolisis menjadi molekul yang paling sederhana 

(monosakarida) sehingga dapat diserap planlet melalui organ akar (Andiani, 

2008).  

Konsentrasi glukosa yang lebih tinggi di luar planlet menyebabkan 

glukosa dapat berdifusi ke dalam akar planlet. Akan tetapi, berat molekul glukosa 

yang besar menyebabkannya tidak mudah melewati membran sel. Melalui 

transpor pasif (difusi terfasilitasi) glukosa dapat masuk kedalam sel dengan  

bantuan prottein pembawa, yang mana protein tersebut akan mengikat glukosa, 

lalu membawannya melewati membran sel. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat 

perbedaan konsentrasi antara kedua sisi membran sel, yang mana arah distribusi 

glukosa berasal dari sisi yang pekat (berkonsentrasi tinggi) menuju ke sisi encer 

(berkonsentrasi rendah) (Guyton & Hall, 2007). 

Karbohidrat merupakan sumber metabolisme (katabolisme) utama yang 

akan dirombak menjadi asam piruvat terlebih dahulu, kemudian asam piruvat 

dirombak menjadi Asetil-CoA (Wahjuni, 2013). Secara skematis proses 

perombakan karbohidrat menjadi asam piruvat disajikan pada Gambar 2.1, dan 

skema perombakan asam piruvat menjadi Asetil-CoA disajikan dalam Gambar 

2.2. 
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Gambar 2.1  Perombakan Karbohidrat menjadi Asam Piruvat (Sumber: Wiraatmaja, 2017) 

 

 
Gambar 2.2 Perombakan Asam Piruvat menjadi Asetil-CoA (Sumber: Wiraatmaja, 2017) 
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Asetil-CoA merupakan prekusor pada sintesis giberelin, karena sebagian 

besar giberelin diproduksi oleh tumbuhan dalam dalam bentuk inaktif. Giberelin 

menghasilkan 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 dikatakan kehadiran giberelin 

meningkatkan kandungan auksin (Wiraatmaja, 2017). Proses sintesis hormon 

giberelin dari Asetil-CoA ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

 

 
Gambar 2.3  Biosintesis Giberelin dari Asetil-CoA (Sumber: Wiraatmaja, 2017) 
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 Giberelin berperan dalam proses penambahan tinggi batang melalui  

stimulasi mitosis dan penambahan volume sel (Davies, 1995). Giberelin juga 

berperan  memacu terjadinya penambahan volume sel melalui peningkatan 

potensial osmosis sel dan dinding sel, dan permeabilitas sehingga sel mudah 

membentang (Kende and Zeevaart, 1997; Kende et  al., 1995 dalam Fathonah, 

2008). Proses pembentukan mRNA yang berperan dalam regulasi pertumbuhan 

ditunjukkan pada Gambar 2.4. 

 
Gambar 2.4. Ikatan hormon dan reseptor  yang  mempengaruhi pertumbuhan melalui 

penyusunan protein dari mRNA (Sumber: Fathonah, 2008) 
 

Reseptor  untuk  giberelin  ialah GIDI (Gibberellin  Insensitive Dwarf1).  

Saat  konsentrasi giberelin tinggi,  giberelin akan membentuk kompleks giberelin-

GIDI  yang menyebabkan terjadinya proses inisiasi (transkripsi) DNA membentuk 

mRNA yang terjadi pada bagian inti sel. mRNA hasil transkripsi dibawa menuju 

ribosom untuk proses translasi menjadi protein. Protein hasil translasi inilah yang 

akan mempengaruhi metabolisme, termasuk yang berhubungan dengan dengan 

proses regulasi pertumbuhan (Salisbury & Ross, 1995). Pengaturan pertumbuhan 

pada tanaman oleh aktivitas gen ditunjukkan pada Gambar 2.5. 
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.  
Gambar 2.5. Pengaturan Pertumbuhan oleh Aktivitas Gen (Sumber: Salisbury & Ross, 

1995) 

 

Enzim yang dihasilkan dari proses tersebut ialah enzim-enzim yang 

berperan dalam regulasi siklus pembelahan sel. Enzim-enzim tersebut diantaranya 

MPF (Maturation/Meiosis/Mitosis-Promoting Factor), APC (Anaphase-

Promoting  Complex) dan CSF (Cytostatic Factor). Masing-masing enzim 

mempunyai komponen protein dan inhibitor yang spesifik pada setiap tahap siklus 

pembelahan sel (Fathonah, 2008). Giberelin juga akan  memacu  pembentukan  

enzim yang  melunakan  dinding  sel,  terutama  enzim  proteolitik. Pelunakan 

dinding sel memudahkan terjadinya proses pembelahan sel yang berakibat pada 

pertumbuhan tanaman (Asra & Ubaidillah, 2012). 

Karbohidrat juga merupakan sumber energi yang mana energi tersebut 

diperoleh melalui reaksi respirasi. Karbohidrat dirombak menjadi asam piruvat, 

lalu dirombak lagi menjadi Asetil-CoA. Selanjutnya Asetil-CoA memasuki siklus 

Krebs dan hasil terakhir dari respirasi berupa air (H2O) dan karbondioksida (CO2). 

Selama proses-proses perombakan tersebut berlangsung akan dihasilkan energi. 
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Energi yang dihasilkan sebagian akan digunakan untuk proses pembelahan sel 

(sitokinesis) yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman (Darmawati & 

Yuswanti, 2014). 

Kandungan nutrisi lain dalam ubi kayu yang berperan mempercepat 

pertumbuhan tanaman ialah thiamine (B1). Menurut Munir et al., 2016) 

kandungan thiamine (B1) berperan memicu memicu mitosis sel meristem pada 

organ akar karena thiamin berperan mempercepat reaksi (koenzim) pemecahan 

karbohiidrat yang menghasilkan energi. Menurut Suhardjo dan Kusharto (1992), 

karena thiamine berfungsi sebagai koenzim, maka kegiatan metabolisme pada 

tumbuhan akan berlangsung secara cepat. Dengan demikian energi yang akan 

dihasilkan dalam jumlah banyak sehingga hal ini mampu mempercepat 

pertumbuhan tumbuhan. Thiamine berada dalam bentuk thiamine pyrophosphate 

(TPP) ketika berperan dalam proses metabolisme karbohidrat.  

Menurut Agrawal (1989),  hiamine pyrophosphate (TPP) adalah salah satu 

kelompok vitamin B yang berperan penting sebagai koenzim dalam proses 

respirasi jaringan tanaman yang dikulturkan. Thiamine pyrophosphate 

mempercepat terjadinya perombakan asam piruvat yang berasal dari karbohidrat 

untuk selanjutnya dipecah menjadi energi. Kehadiran thiamine pyrophosphate 

akan meningkatkan terjadinya respirasi sehingga terjadi pula peningkatan energi 

yang dihasilkan. Sebagian energi yang dihasilkan akan digunakan untuk 

pembelahan sel yang akan berakibat pada pertumbuhan tanaman. Proses 

perombakan karbohidrat dengan prekusor thiamine ditunjukkan pada Gambar 2.6.  
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Gambar 2.6 Peran Thiamine sebagai Koenzim dalam Reaksi Pemecahan Asam Piruvat 

menjadi Energi (Sumber: Sriram, Manzanares, & Joseph, 2012) 

 

Hasil penelitian yang dilakukan (Darmawati dan Yuswanti (2014), 

menunjukkan bahwa penambahan 50 g/L bubur ubi kayu pada media Murashige 

and Skoog (MS) dapat meningkatkan pertumbuhan planlet anggrek Vanda 

tricolor Lindl. Keaslian ide inilah yang mendasari pemanfaatan bubur ubi kayu 

sebagai bahan tambahan dalam media kultur anggrek namun dengan media dasar 

yang berbeda, yaitu berupa media Vacin dan Went. Menurut (Andiani, 2008) 

kandungan N dari Nitrat sangat baik untuk perkecambahan dan pertumbuhan biji 

anggrek, sedangkan kandungan NH4
+ dibutuhkan kecambah biji anggrek untuk 

perkembangan protocorm. 
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2.5 Sumber Belajar 

2.5.1 Sumber Belajar dan Penggolongannya 

 Sumber belajar pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang ada di luar diri 

peserta didik, yang dapat bermanfaat dan mendukung proses pembelajaran. 

Menurut Sudjana (2012), mengatakan bahwa sumber belajar itu ada dua yaitu 

pertama sumber belajar yang dirancang, yaitu sumber belajar yang sengaja 

dirancang atau dikembangkan guna memfasilitasi kegiatan belajar (bersifat formal 

dan terarah). Kedua, sumber belajar yang dimamfaatkan, ialah  sumber belajar 

yang tidak dirancang, namun dapat digunakan suntuk proses pmbelajaran, 

misalnya tokoo, kebun binatang, kebun dan sebagainya.  

2.5.2 Fungsi Sumber Belajar 

 Menurut Rais (2015), fungsi sumber belajar ialah memberikan pengalaman 

baru dalam pmbelajaran, menstimulasi minat belajar, menjadikan proses belajar 

menyenangkan, target pembelajarn mudah tercapai, dan menciptakan  peluang 

belajar yang lebih besar karena dapat dilakukan di mana saja. 

2.5.3 Kriteria Sumber Belajar 

 Menurut Nur (2012), terdapat kualifikasi umum untuk memilih sumber 

belajar yaitu pertama terjangkau dan tahan lama. Kedua, mudah ditemukan dan 

praktis. Ketiga bersifat fleksibel, yaitu tidak dipengaruhi oleh budaya, teknologi 

dan lain-lain. Keempat, mempermudah pencapaian tujuan pembelajarran dan guru 

mampu menguasainya.  

2.5.4 Syarat Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

 Kegiatan penelitian lebih menekankan aspek skill (ketrampilan), 

sedangkan hasil penelitian lebih menekankan realita dan konsep (Munajah & 
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Susilo, 2015). Terdapat beberapa syarat agar suatu hasil penelitian dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar. diantaranya kajelasan potensi, kejelasan tujuan, kejelasan 

sasaran, kejelasan  informasi yang diuingkap, kejelassn pedoman ekplorasi, dan 

kajelasan perolehan yang diharapkan (Suhardi, 2012). 

 Syarat pertama ialah kejelasan potensi, merupakan potensi penelitian 

untuk menghasilkan fakta-fakta dan konsep-konsep yang sesuai kurikulum, 

dengan mempertimbangkan ketersediaan objek dan permasalahan. Kedua 

kesesuaian dengan tujuan, yaitu kesesuaian antara hasil penelitian dengan 

kompetensi dasar (KD). Ketiga kejelasan sasaran, yaitu berupa objek dan subjek 

penelitian (Suhardi, 2012).  

 Syarat keempat ialah kejelasan informasi yang diungkap, meliputi yaitu 

proses dan produk penelitian yang sesuai kurikulum. Kelima kejelasan pedoman 

eksplorasi dalam prosedur kerja penelitian yang meliputi penentuan sampel 

penelitian, alat dan bahan, cara kerja, pengolahan data dan penarikan kesimpulan. 

Keenam kejelasan perolehan yang diharapkan berupa proses dan produk 

penelitian yang meliputi aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik 

(Suhardi, 2012). 
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2.6 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep dalam penelitian ini disajikan dalam Gambar 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.7 Kerangka Konsep Penelitian 
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pembentukan energi 

(ATP) melalui 

respirasi 

Penggunaan (ATP) 

untuk pembelahan sel 

(sitokinesis) 

Memicu 

sintesis enzim 

peregulasi 

siklus 

pembelahan sel 

Giberelin 

Pembelahan sel 

(sitokinesis) 

Melunakkan 

dinding sel 

dan 

meningkatkan 

osmosis sel 

Pemanjangan 

sel 

Respirasi 

meningkat 

ATP meningkat 

Penggunaan 

(ATP) untuk 

pembelahan sel 

(sitokinesis) 

Terjadi pembelahan 

sel (sitokinesis) 

Terjadi 

pembelahan sel 

(sitokinesis) 

Peningkatan 

volume sel 

Peningkatan 

jumlah sel 

 

Peningkatan 

jumlah sel 

 

Peningkatan jumlah 

sel 

 

berdifusi ke dalam akar planlet 
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2.7 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis untuk peneltian ini ialah sebagai berikut. 

1) Ada pengaruh berbagai konsentrasi bubur ubi kayu pada media VW terhadap 

tinggi planlet anggrek Dendrobium nindii secara in vitro. 

2) Ada pengaruh berbagai konsentrasi bubur ubi kayu pada media VW terhadap 

jumlah daun planlet anggrek Dendrobium nindii secara in vitro. 

3) Ada pengaruh berbagai konsentrasi bubur ubi kayu pada media VW  terhadap 

jumlah akar planlet anggrek Dendrobium nindii secara in vitro. 

4) Ada pengaruh berbagai konsentrasi bubur ubi kayu pada media VW  terhadap 

berat basah planlet anggrek Dendrobium nindii secara in vitro. 
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