I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Masyarakat sekarang kini mulai sadar akan pentingnya keindahan dan
estetika, salah satunya dengan menyukai produk – produk tanaman hias. Salah
satu tanaman hias yang menjadi primadona bagi masyarakat adalah tanaman
anggrek. Peningkatan masyarakat akan keindahan tersebut menyebabkan
permintaan tanaman anggrek turut meningkat di berbagai pasaran. Seiring
dengan peningkatan ini harus diimbangi dengan produksi agar mampu
memenuhi permintaan masyarakat. Di Indonesia memiliki potensi yang baik
dalam pengembangan tanaman anggrek karena memiliki plasma nutfah anggrek
yang sangat besar (Yusnita 2010).
Salah satu anggrek yang mempunyai daya tarik cukup tinggi adalah
anggrek hitam. Anggrek hitam merupakan spesies asli dari Kalimantan Timur
yang menjadi flora indentitas Provinsi tersebut. ciri khas dari anggrek hitam
terdapat pada labellum yang memiliki corak berwarna hitam membentang sampai
bagian dalam bunga, sedangkan mahkota dan kelopak bunga anggrek hitam
berwarna hijau cerah (Kartiman et al 2018). Karena keindahannya tersebut
anggrek Coelogyne mempunyai nilai ekonomi yang tinggi (Hartati dan Endang
2020). Populasi anggrek hitam di habitat aslinya semakin langka dan mengalami
penurunan yang cukup drastis karena menyusutnya luas hutan dan pemburuan
untuk dijual belikan kembali.
Penurunan tersebut dapat disebabkan pula karena teknik budidaya yang
masih menggunakan cara konvensional, sehingga perkembangannya terhitung
lambat. Mengatasi hal tersebut dapat dilakukan budidaya dengan kultur jaringan
yang mempunyai efisiensi waktu yang lebih cepat dengan hasil yang banyak.
Terdapat beberapa tahapan penanaman untuk mendapatkan bibit anggrek hasil
kultur jaringan diantaranya yaitu inisiasi, multiplikasi tunas atau subkultur, dan
aklimatisasi. Subkultur merupakan tahapan pemindahan planlet anggrek ke
dalam media tanam berbeda untuk memberikan nutrisi baru pada planlet. Dalam
menunjang pertumbuhan planlet hasil subkultur perlu dilakukan modifikasi media
dengan penambahan hormon atau zat pengatur tumbuh. Hormon atau zat
pengatur tumbuh yang banyak digunakan dalam kultur jaringan anggrek ialah
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jenis auksin dan sitokinin yang mampu menghasilkan produksi tunas skala besar
serta untuk pengembangan akar tertinggi (Goswani et al 2015).
Beberapa jenis ZPT auksin yang dapat digunakan sebagai tambahan
dalam media kultur jaringan yaitu Napthaleine Acetic Acid (NAA) yang mampu
merangsang pertumbuhan kalus serta pertumbuhan akar. Adapun untuk ZPT
sitokinin yang paling umum digunakan adalah Benzyl Adenin (BA), dikarenakan
efektif dan aktif untuk merangsang perbanyakan tunas dengan merangsang
pembelahan sel dan mengurangi dominansi apikal. Mutasim et al (2017) dalam
penelitiannya menghasilkan jumlah tunas optimal pada pertumbuhan Vernonia
amygdalana dengan menggunakan BA 0,5 mg-l-1. Kedua zat pengatur tumbuh
tersebut dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan yang
dilakukan dalam kultur sel, jaringan, ataupun organ. Penambahan konsentrasi
auksin dan sitokinin yang diberikan serta hormon yang diproduksi oleh sel secara
endogen akan menentukan arah dan perkembangan hasil kultur.
Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait penggunaan zat
pengatur tumbuh yang tepat untuk pertumbuhan sub kultur anggrek hasil
persilangan antara Coelogyne pandurata dan Coelogyne rumphii agar mampu
mendapatkan hasil optimal. Dalam penelitian ini, dipelajari media dengan
beberapa konsentrasi ZPT berbeda pada media MS. ZPT yang digunakan yaitu
Benzyl Adenin (BA) dan Naphtaleine Asetic Acid (NAA) yang diharapkan mampu
memberikan

pengaruh

terhadap

pertumbuhan

subkultur

anggrek.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya
maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh ZPT (BA dan NAA) pada pertumbuhan sub kultur
anggrek hasil persilangan Coelogyne pandurata dan Coelogyne rumphii?
2. Bagaimana pengaruh kombinasi ZPT (BA dan NAA) pada pertumbuhan sub
kultur anggrek hasil persilangan Coelogyne pandurata dan Coelogyne
rumphii?
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C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini “Pertumbuhan SubKultur Hasil Persilangan Anggrek
Coelogyne pada Media MS dengan Kombinasi ZPT Sitokinin dan Auksin Secara
In-Vitro “bertujuan untuk :
1. Mengetahui konsentrasi ZPT (BA dan NAA) terbaik pada pertumbuhan sub
kultur anggrek hasil persilangan Coelogyne pandhurata dan Coelogyne
rumphii
2. Mengetahui konsentrasi kombinasi ZPT (BA dan NAA) terbaik pada
pertumbuhan sub kultur anggrek hasil persilangan Coelogyne pandurata dan
Coelogyne rumphii
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis
maupun pembaca mengenai pengaruh zat pengatur tumbuh BA dan NAA
terhadap pertumbuhan subkultur hasil persilangan anggrek Coelogyne Pandurata
dan Coelogyne rumphii yang ditumbuhkan secara in-vitro pada media Murashige
and Skoog (MS).

