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Anggrek merupakan salah satu tanaman luas yang banyak penggemarnya bunga beragam, baik 

warna, bentuk, ukuran dan motifnya. Anggrek termasuk family Orchidaceae tergolong epifit, 

anggrek dendrobium terdiri dari tiga kelompok dan tiga tajuk bunga. 

Dendrobium atau disebut juga epifit yang pada habitatnya adalah jenis tanaman yang hidup 

dengan cara epifit yaitu menempel pada tanaman lain yang tidak merugikan bagi tanaman inang. 

Dendrobium tumbuh dan berkembang dengan membentuk batang baru yang disebut anakan. 

Antara batang (buld) induk dengan anak dihubungkan oleh akar yang selalu berdekatan, 

bergerombolan membentuk klon (Rahmat,2006). 

Anggrek Dendrobium memiliki harga jual yang mahal sehingga pangsa basarnya terbatas 

dikalangan tertentu. Harga jual anggrek yang mahal sebanding dengan keindahan dan 

keunikannya. Semakin indah dan unik wama dan bentuk, bentuk bunganya harga anggrek 

semakin mahal. Anggrek Dendrobium dijual dalam bentuk kompot, pot tunggal dan tanaman 

bunga (Sutami dan Moeso, 2002). 

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 biasa sering digunakan diantara auksin, sitokinin, 

giberellin, etilen, absisin, inhibitor dan lain-lain. 

Pemberian auksin dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat meningkat kandungan 

asam nukleat sel. Sehingga sintesis protein asam nukleat dapat lebih cepat (Adhi Sandra, 2004). 

Sitokinin merupakan nama kelompok tumbuh yang sangat penting sehingga pemacu 

pertumbuhan dan morfologis dalam jaringan sitokinin berperan dalam memacu pembentukan sel, 

pembesaran dan pembelahan sel (Santoso dan Nursandi, 2002) 

Pemberian giberelin mampu mempercepat masa pertumbuhan pada tanaman anggrek 

Dendrobium , tetapi perlakuan tersebut menimbulkan etos pada rontoknya daun, sehingga akibat 

tidak adanya keseimbangan zat pengatur tumbuh tanaman. 

Masing-masing punya pengaruh yang berbeda untuk merangsang pertumbuhan vegetatif 

menggunakan sitokinin dan auksin sedangkan yang menggunakan pertumbuhan generatif 

digunakan giberelin. Perlakuan pemberian auksin, sitokinin dan giberelin yang seimbang di 

harapkan pertumbuhan vegetatif tanaman akan lebih baik untuk pertumbuhannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi dan kosentrasi ZPT terhadap 

anggrek Dendrobium dalam memacu perkembangan dan pertumbuhan. Penelitian ini dilakukan 

di green house Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah (1) Kombinasi ZPT memberikan pengaruh yang terbaik 

dalam memacu perkembangan dan pertumbuhan, (2) Pengaruh anggrek yang berbeda, 

memberikan konsentrasi yang berbeda terhadap perkembangan dan pertumbuhan anggrek, (3) 

Interaksi antara kombinasi dan konsentrasi ZPT terhadap perkembangan dan pertumbuhan 

anggrek. 



Penelitian ini dilakukan di Green House Fakultas Pertanian UMM dengan ketinggian tempat 564 

m dpl. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 17 mei sampai tanggal 14 Agustus 2006. 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak (RAK) faktorial, dengan 2 faktor dengan 3 kali 

ulangan, masing-masing faktor yang meliputi: 

Faktor I : 

Kombinasi ZPT (k), terdiri dari 3 level yaitu: 

Z1 = A + G (Auksin + Giberellin), 

Z2 : Sitokinin S + G (Sitokinin + Giberllin) 

Z3 = A + S + G (Auksin + Sitokinin + Giberllin). 

Faktor II : 

Komposisi konsentrasi (K), terdiri 3 level yaitu : 

K1 : 1 : 2 : 0, 

K2 : 2 : 1 : 0, 

K3 : 1 : 1 : 1. 

Pengamatan mulai dilakukan 7 hari setelah diberikan perlakuan. Adapun parameter yang diamati 

yaitu : Pertambahan tinggi tanaman, pertambahan diameter batang, pertambahan jumlah daun 

dan pertambahan luas daun. 

Hasil pengamatan menunjukkan periakuan kombinasi dan konsentrasi ZPT anggrek 

Dendrobium( Hibrid) D. Elena Jaya Wardene X.D Veratrifolium berpengaruh secara nyata 

terhadap pertambahan luas daun. Perlakuan notasi Z1 atau K1 berpengaruh secara langsung 

terhadap pertambahan jumlah daun tapi tidak berpengaruh secara langsung terhadap 

pertambahan tinggi tanaman, pertambahan luas daun dan pertambahan diameter batang pada 

akhir pengamatan. Hasil pertambahan jumlah daun terbesar terhadap pada perlakuan 

Dendrobium ( Hibrid) D. Elena Jaya Wardene X.D Veratrifolium yaitu 2,22 helai. Perlakuan 

kombinasi dan konsentrasi ZPT tidak berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan 

Anggrek Dendrobium (Hibrid) D. Elena Jaya Wardene X.D Veratrifolium kecuali dalam bentuk 

interaksi 

 


