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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Anggrek Dendrobium merupakan salah satu jenis anggrek yang banyak 

diminati oleh kalangan masyarakat luas karena memiliki banyak keistimewaan. 

Salah satu keistimewaannya yaitu anggrek ini sangat populer karena menghasilkan 

bunga yang cantik dengan warna yang menawan dan mempunyai potensi besar 

ditinjau dari nilai genetis dan nilai ekonomi (Tirta, 2006). Selain itu, anggrek 

Dendrobium memiliki tandan bunga yang indah, warna bunganya, ukuran 

bunganya, dan bentuk bunganya yang bervariasi. Anggrek Dendrobium juga 

memiliki periode bunga mekar yang relatif lama yakni dari beberapa minggu hingga 

beberapa bulan (Dwiyani, 2012). Banyaknya minat masyarakat luas akan jenis 

anggrek Dendrobium, mengharuskan proses budidaya untuk semakin berkembang. 

Budidaya perbanyakan anggrek Dendrobium dapat dikatakan sulit dan 

harus melalui rangkaian panjang proses kultur in vitro yang membutuhkan sebuah 

laboratorium. Budidaya anggrek Dendrobium secara kultur in vitro ini dapat 

dilakukan melalui proses kultur biji (Dwiyani, 2012). Melalui proses kultur biji 

tersebut, akan menghasilkan produk yang berupa bibit anggrek yang ditanam dalam 

sebuah botol. Masyarakat umum menyebut bibit anggrek hasil kultur biji tersebut 

dengan sebutan “Bibit Anggrek Botolan/ Planlet”, yang terbiasa hidup di dalam 

botol dengan kondisi kelembaban yang tinggi. Akan tetapi, kondisi bibit di dalam 

botol tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi lingkungan di luar 

botol (Asmono & Sari, 2016). 

Bibit anggrek Dendrobium dalam botolan perlu proses adaptasi 

lingkungan terlebih dahulu sebelum bibit mampu tumbuh dan berkembang di 

lingkungan luar botol (Asmono & Sari, 2016). Proses pengadaptasian bibit anggrek 

dari dalam botol Planlet ke lingkungan luar botol Planlet tersebut dikenal dengan 

aklimatisasi. Aklimatisasi itu sendiri merupakan masa yang kritis bagi bibit anggrek 

karena bibit anggrek yang dihasilkan dari teknik kultur biji menunjukan beberapa 

sifat pertumbuhan yang kurang baik. Sifat tersebut yaitu lapisan kutikula tidak 
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berkembang dengan baik, kurangnya lignifikasi batang, jaringan pembuluh dari 

akar ke pucuk kurang berkembang dan stomata sering kali tidak berfungsi (tidak 

menutup ketika penguapan tinggi). Oleh karena itu, menyebabkan bibit anggrek 

dalam botol sangat peka terhadap transpirasi, serangan cendawan, serangan bakteri, 

serta sensitif terhadap cahaya dengan intensitas tinggi dan suhu tinggi (Asmono & 

Sari, 2016). 

Aklimatisasi pada bibit anggrek Dendrobium memerlukan penanganan 

yang khusus, bahkan diperlukan modifikasi terhadap kondisi lingkungan terutama 

dalam kaitannya dengan suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya (Asmono & Sari, 

2016). Salah satu faktor penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada 

saat aklimatisasi yaitu proses pemupukan atau pemberian nutrisi tambahan  

(Dwiyani, 2012). Pemupukan merupakan salah satu faktor penting dalam 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan bibit anggrek dan perlu diperhatikan 

dalam aplikasinya terutama pada saat aklimatisasi. Akan tetapi, proses pemupukan 

untuk bibit anggrek pasca aklimatisasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan 

bahan-bahan organik limbah rumah tangga. Bahan-bahan organik hasil dari limbah 

rumah tangga tersebut misalnya air kelapa (Zulkarnanin, 2009 dalam Asmono & 

Sari, 2016). 

Air kelapa digunakan sebagai salah satu media dalam pembuatan media 

kultur biji atau media perbanyakan anggrek dengan menggunakan teknik in vitro. 

Air kelapa mengandung beberapa nutrisi penting yang dibutuhkan oleh bibit 

anggrek Dendrobium dalam masa pertumbuhan. Air kelapa merupakan cairan 

endosperm buah kepala yang mengandung senyawa-senyawa biologi yang aktif. 

Menurut Darlina, dkk., (2016), air kelapa mengandung beberapa komposisi kimia 

unik yang terdiri dari mineral, vitamin, glukosa, asam amino, dan fitohormon yang 

memiliki efek signifikan terhadap pertumbuhan tanaman anggrek Dendrobium. 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Asmono & Sari (2016) yang 

menyatakan bahwa, air kelapa juga mengandung dua hormon alami yang penting 

bagi tumbuhan, yaitu auksin dan sitokinin yang berperan sebagai pendukung 

pembelahan sel dan menumbuhkan mata / tunas. 
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Proses penyerapan unsur-unsur hara pada tanaman anggrek Dendrobium 

berlangsung pada organ daun. Selain pemberian bahan organik yang berupa air 

kelapa guna untuk pemupukan tanaman anggrek Dendrobium pasca aklimatisasi, 

cara lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan anggrek 

Dendrobium yaitu dengan pemberian pupuk melalui daun, (Febrizawati, dkk., 

2014). Pupuk daun adalah pupuk buatan yang cara penggunaannya pada tanaman 

dilakukan melalui penyemprotan ke permukaan daun. Pupuk daun memiliki dua 

kegunaan, yaitu untuk pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif anggrek/ 

pembentukan bunga (Handayani, 2015). Pada umumnya, pupuk daun mengandung 

unsur-unsur hara makro N, P, K, Ca, dan Mg serta unsur hara mikro sebagai unsur 

pertumbuhan tambahan seperti Fe, Cu, Mo, Mn, dan Zn (Trinawatai & Nafery, 

2016). 

Berdasarkan hasil observasi lapang peneliti pada tanggal 20 September – 

4 Oktober 2017 yang di laksanakan di Ginta Orchid Nursery yang berlokasi di Desa 

Mojoarum RT 03 RW 01 Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, ada 

beberapa masalah yang peneliti temukan. Masalah tersebut lebih mengacu pada 

kondisi bibit pasca aklimatisasi yang ditandai dengan beberapa bibit seedling 

anggrek Dendrobium sp mengalami kebusukan bahkan kematian pada satu minggu 

sampai dengan dua minggu pasca aklimatisasi. Bibit seedling anggrek Dendrobium 

sp yang mengalami keriput pada batang maupun pada daunnya, jumlah tunas 

pseudobulb yang tumbuh relatif berjumlah satu sampai dengan dua, dan selama 3 

minggu pengamatan peneliti, pertumbuhan akar dari bibit seedling ini cenderung 

lambat. Peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan pemilik Nursery pada 

tanggal 25 September 2017 yang menghasilkan opini bahwa penggunaan pupuk 

belum tepat penggunaannya, serta penambahan pupuk alami seperti air kelapa 

belum pernah dicoba Ginta Orchid Nursery. Peneliti dan pemilik Nursery sepakat 

bahwa beberapa masalah yang menghambat pertumbuhan bibit seedling anggrek 

Dendrobium sp dapat menurunkan kualitas dari segi estetika maupun segi ekonomi. 

Air kelapa sendiri hanya digunakan oleh pemilik Nursery sebagai salah 

satu bahan pembuatan media agar bibit botolan anggrek Dendrobium sp dalam 

teknik kultur jaringan (in vitro), dan belum diaplikasikan sebagai bahan tambahan 
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dalam pemupukan secara alami. Sesuai jabaran masalah yang telah peneliti 

paparkan, peneliti beserta pemilik Nursery sepakat untuk melakukan penelitian 

terhadap bibit seedling anggrek Dendrobium sp sebagai upaya dalam mengurangi 

beberapa masalah dalam pertumbuhan dan meningkatkan nilai estetika serta nilai 

ekonomi dari bibit seedling anggrek Dendrobium sp tersebut. 

Pemanfaatan air kelapa dan pupuk daun telah dibuktikan oleh penelitian 

Setiawati, dkk (2010) dengan menggunakan faktor pertama, yaitu konsentrasi 

pupuk daun (A) dengan empat taraf, yaitu al (1 g/L), az (1,5 g/L), a3 (2 g/L) dan a4 

(2,5 g/L). Faktor kedua adalah konsentrasi air kelapa (B) dengan tiga taraf, yaitu bl 

(100 ml/L), b2 (150 ml/L) dan b3 (200 ml/L). Dalam penelitian menunjukkan hasil 

bahwa pupuk daun dan air kelapa yang diberikan dalam berbagai konsentrasi 

berpengaruh terhadap induksi tunas dari eksplan protokorm anggrek. Konsentrasi 

tertinggi pupuk daun 2,5 g/L dan air kelapa 200 ml/L memperlambat waktu inisiasi 

tunas dari protokorm anggrek Dendrobium. Pada semua kombinasi perlakuan 

konsentrasi pupuk daun dan konsentrasi air kelapa, protokorm anggrek 

Dendrobium mampu membentuk tunas. h 

Penggunaan air kelapa dan pupuk daun guna untuk meningkatkan 

pertumbuhan vegetatif anggrek Dendrobium sendiri belum pernah diajarkan untuk 

kepentingan pendidikan di sekolah maupun untuk kepentingan umum. Belum juga 

dijadikan sebagai sumber belajar baik untuk kalangan akademik maupun kalangan 

non akademik. Sejatinya, dalam proses penelitian ini banyak sekali informasi yang 

dapat di ulas dan dapat di manfaatkan sebagai bahan pembelajaran. Mulai dari 

proses pembuatan formulasi air kelapa dan pupuk daun, pertumbuhan dan 

pengukuran tanaman anggrek, proses aklimatisasi, sampai dengan proses 

pembudidayaan tanaman anggrek secara vegetatif. Padahal, dari dari proses-proses 

tersebut berpeluang untuk dibuat sumber-sumber belajar terbarukan yang relevan 

yang bisa digunakan untuk kepentingan belajar dan mengajar di sekolah maupun 

kepentingan umum.  

Berdasarkan paparan masalah diatas, peneliti ingin melakukan sebuah 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemberian Formulasi Air Kelapa dan Pupuk 

Daun terhadap Pertumbuhan Vegetatif Bibit Seedling Anggrek Dendrobium sp 
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Tahap Aklimatisasi” yang digunakan sebagai salah satu kajian sumber belajar 

biologi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana pengaruh formulasi pemberian air kelapa dan pupuk daun 

terhadap pertumbuhan vegetatif bibit seedling anggrek Dendrobium sp pada 

tahap aklimatisasi? 

1.2.2 Berapakah konsentrasi formulasi air kelapa dan pupuk daun yang paling 

berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif anggrek Dendrobium sp pada 

tahap aklimatisasi? 

1.2.3 Bagaimanakah pemanfaatan hasil penelitian pengaruh pemberian formulasi 

air kelapa dan pupuk dan terhadap pertumbuhan vegetatif bibit seedling 

anggrek Dendrobium sp tahap aklimatisasi sebagai kajian sumber belajar 

biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Menganalisis pengaruh formulasi pemberian air kelapa dan pupuk daun 

terhadap pertumbuhan vegetatif bibit seedling anggrek Dendrobium sp pada 

tahap aklimatisasi. 

1.3.2 Menganalisis efektifitas konsentrasi air kelapa dan pupuk daun yang paling 

berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif bibit seedling anggrek 

Dendrobium sp pada tahap aklimatisasi. 

1.3.3 Menganalisis pemanfaatan hasil penelitian pengaruh pemberian formulasi air 

kelapa dan pupuk dan terhadap pertumbuhan vegetatif bibit seedling anggrek 

Dendrobium sp tahap aklimatisasi sebagai kajian sumber belajar biologi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi ilmu 

pengetahuan, manfaat bagi masyarakat, dan manfaat secara teoritis. Ketiga manfaat 

tersebut sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

kajian sumber belajar pada mata pelajaran biologi di sekolah.  

1.4.2 Manfaat secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan mengenai 

pemanfaatan air kelapa sebagai salah satu bahan tambahan pupuk daun pada bibit 

seedling anggrek Dendrobium sp pada tahap aklimatisasi. 

1.4.3 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat praktekkan oleh masyarakat luas sebagai 

salah satu sumber informasi mengenai pemanfaatan air kelapa yang dapat 

digunakan sebagai pupuk daun tambahan pada bibit seedling anggrek khususnya 

anggrek Dendrobium sp. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.5.1 Pupuk daun yang digunakan dalam penelitian ini adalah pupuk daun dengan 

dosis N-P-K 35-10-10. 

1.5.2 Pelarut pupuk daun yang digunakan dalam penelitian ini adalah air kelapa 

tua. 

1.5.3 Tanaman yang diuji dalam penelitian ini adalah bibit tanaman anggrek 

Dendrobium sp pada tahap aklimatisasi yang bertempat di Ginta Orchid 

Nursery yang beralamatkan di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang 

Kabupaten Tulungagung. 

1.5.4 Indikator yang diamati dalam penelitian ini adalah pertumbuhan vegetatif 

bibit seedling anggrek Dendrobium sp yang meliputi akar, batang, dan daun. 
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1.5.5 Sumber belajar yang menjadi produk penelitian ini adalah sumber belajar 

cetak dalam bentuk handout yang ditujukan untuk SMA kelas XII semester I 

pada materi Pertumbuhan dan Perkembangan.  

 

1.6 Definisi Istilah 

Adapun definisi istilah yang akan diuraikan sebagai berikut: 

1.6.1 Pupuk daun adalah pupuk buatan yang cara pemberiannya melalui 

penyemprotan ke daun. Pupuk yang disemprotkan melalui daun akan masuk 

melalui stomata secara difusi dan selanjutnya akan masuk ke dalam sel-sel 

kloroplas baik yang di dalam sel penjaga, mesofil daun, maupun seludang 

pembuluh dan akan berperan dalam fotosintesis (Agustina, 2004 dalam 

Andalasari, dkk., 2014). 

1.6.2 Air kelapa mengandung komposisi kimia dan nutrisi yang lengkap (hormon, 

unsur hara makro, dan unsur hara mikro), sehingga apabila diaplikasikan  

pada tanaman akan berpengaruh positif pada tanaman (Permana, 2010 dalam 

Hayati, 2011). 

1.6.3 Pertumbuhan vegetatif adalah pertambahan volume, jumlah, bentuk dan 

ukuran organ-organ vegetatif seperti daun, batang dan akar yang dimulai dari 

terbentuknya daun pada proses perkecambahan hingga awal terbentuknya 

organ generatif (Solikin, 2013). 

1.6.4 Anggrek Dendrobium sp adalah anggrek yang bersifat epifit, yang hidupnya 

menempel pada batang, dahan, atau ranting pohon yang sudah mati (Sutiyoso 

dan Sarwono, 2003 dalam Andalasari, dkk., 2014), akarnya sebagian 

menempel pada medianya sebagian menjuntai bebas di udara (Sandra 2001 

dalam Andalasari, dkk., 2014). Anggrek juga dapat menempel pada pohon 

yang masih hidup tanpa mengganggu pertumbuhan inangnya.  

1.6.5 Aklimatisasi adalah penyesuaian terhadap lingkungan baru dari lingkungan  

yang terkendali ke lingkungan yang relatif berubah merupakan masalah 

penting apabila membudidayakan tanaman menggunakan bibit yang 

diperbanyak dengan teknik kultur jaringan (Aflamara, 2016). 
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1.6.6 Sumber belajar adalah segala sesuatu yang berwujud benda dan orang yang 

dapat menunjang belajar sehingga mencakup semua sumber yang mungkin 

dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar terjadi perilaku belajar 

(Dageng, 1990) 

 


