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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anthurium dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu anthurium bunga dan 

anthurium daun.  Jenis anthurium bunga menghasilkan bunga berbentuk 

jantung hati dengan warna bunga yang bervariasi dan biasanya digunakan 

sebagai bunga potong.  Sedangkan jenis anthurium daun tidak memiliki 

keistimewaan dalam hal tampilan bunganya namun bentuk daun-daunnya 

yang indah. 

Anthurium gelombang cinta (Anthurium plowmanii) atau dikenal juga 

dengan sebutan anthurium wave of love merupakan salah satu jenis anthurium 

yang termasuk ke dalam tanaman hias daun.  Anthurium gelombang cinta 

mempunyai daun yang tebal, lonjong panjang, berujung runcing dan tepinya 

bergelombang.  Gelombang yang indah di tepi daun inilah yang menjadi ciri 

utamanya.  Permukaan daun gelombang cinta berwarna hijau mengkilat 

dengan urat-urat daun tampak jelas   (Junaedhi, 2006). 

Anthurium merupakan tanaman hias yang habitat aslinya adalah di 

daerah pegunungan tropis yang terlindung di bawah pepohonan.  Dengan 

sifatnya yang tidak tahan panas maka tanaman anthurium daun banyak 

digunakan sebagai tanaman hias dalam ruangan atau teras (indoor plant atau 

house plant). 

Prospek pengembangan tanaman hias anthurium daun khususnya 

tanaman hias anthurium gelombang cinta cukup cerah.  Dalam hal tampilan 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

tanaman, anthurium gelombang cinta mempunyai bentuk daun yang indah 

sehingga banyak digunakan sebagai tanaman hias baik di rumah-rumah 

maupun di perkantoran.  Anthurium gelombang cinta akan terlihat 

keindahannya jika tanaman tersebut telah dewasa.  Padahal anthurium daun 

diketahui memiliki pertumbuhan yang relatif lambat.  Dengan demikian 

dibutuhkan suatu usaha untuk mempercepat pertumbuhannya.  

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk memacu pertumbuhan 

adalah dengan pemberian zat pengatur tumbuh.  Zat pengatur tumbuh yang 

dapat digunakan adalah auksin (IAA) dan giberelin (GA3).  Auksin berperan 

dalam merangsang pembelahan sel yang terdapat pada pucuk tanaman        

(Wetherel, 1982).  Jenis auksin yang sangat besar peranannya yaitu indole 

acetic acid (IAA).  Auksin dapat mempercepat pembentukan dan 

perpanjangan batang serta daun.  Auksin juga berperan dalam perpanjangan 

dan pertumbuhan awal akar (Parnata, 2004).  Giberelin tidak hanya 

merangsang pemanjangan batang tetapi juga pertumbuhan tanaman secara 

keseluruhan, termasuk daun dan akar (Lakitan, 1996).   

Pemberian zat pengatur tumbuh juga perlu diperhatikan konsentrasi dan 

waktu pemberiannya.  Konsentrasi yang tepat untuk masing-masing tanaman 

memang belum ada, tetapi telah terbukti dengan konsentrasi encer sekalipun 

dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan tanaman.  Pemberian 

GA3 dengan dosis 10-15 ppm dianggap baik bila diulang setiap 10-14 hari 

sekali (Lingga, 1996).  Pemberian GA3 dengan konsentrasi 10-20 ppm pada 

tanaman sambiloto (Andrographis paniculata) cenderung meningkatkan luas 

daun (Setyowati, 2004).  Penggunaan IAA pada konsentrasi 50 ppm dapat 

meningkatkan berat brangkasan segar pada tanaman adenium yang termasuk 

dalam famili Apocynaceae. 

 
B. Perumusan Masalah 

Pertumbuhan tanaman hias anthurium termasuk relatif lambat.  Bibit 

anthurium gelombang cinta umur 2 bulan baru menghasilkan 2-3 daun.  

Pertumbuhan satu helai daun anthurium gelombang cinta membutuhkan waktu 
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sekitar dua minggu.  Dengan demikian  perlu usaha untuk mempercepat 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman anthurium.  Usaha yang dapat 

dilakukan adalah dengan pemberian zat pengatur tumbuh.  Zat pengatur 

tumbuh yang dapat diberikan adalah auksin (IAA) dan giberelin (GA3).   

Pada beberapa jenis tanaman seringkali fitohormon yang dihasilkan 

hanya dalam jumlah yang sedikit, sehingga secara alamiah jenis tanaman 

tersebut tumbuh dan berkembang secara lambat.  Aplikasi zat pengatur 

tumbuh secara eksogen diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman secara optimal.  Namun demikian hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam aplikasi zat pengatur tumbuh secara eksogen adalah 

bahwa pada umumnya zat pengatur tumbuh bertindak sinergis dengan zat 

pengatur tumbuh lain dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman (Gardner et al., 1991).  Respon tanaman terhadap pemberian zat 

pengatur tumbuh juga dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi dan waktu 

pemberiannya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dibuat perumusan masalah yaitu 

pada kombinasi konsentrasi auksin (IAA) dan giberelin (GA3) berapakah yang 

dapat memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan awal anthurium 

gelombang cinta.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kombinasi konsentrasi auksin 

(IAA) dan giberelin (GA3) yang tepat yang dapat memberikan pengaruh 

terbaik terhadap pertumbuhan awal anthurium gelombang cinta.  

 

D. Hipotesis  

Hipotesis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah diduga pemberian 

IAA dengan konsentrasi 10 ppm dan pemberian GA3 dengan konsentrasi 10 

ppm memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan awal anthurium 

gelombang cinta. 
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