II.

1.

TINJAUAN PUSTAKA

Tanaman Anggrek
Anggrek merupakan salah satu family dari Orcidaceae yang
merupakan keluarga tanaman bunga – bungaan paling besar. Terdapat
kurang lebih 5.000 spesies anggrek yang ada di Indonesia dari total 20.000
spesies anggrek yang ada di dunia. Sekitar 1.327 jenis anggrek tumbuh di
Pulau Jawa dan selebihnya tumbuh di pulau Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, Irian Jaya, dan pulau lainnya. Beberapa spesies anggrek memiliki
bunga yang indah dengan berbagai warna bunga yang menarik, serta
ukuran dan bentuk yang indah. Salah satu anggrek yang menjadi trademark
di Indonesia adalah anggrek hitam (Coelogyne pandurata Lindl) (Semiarty
2018).
Keunikan dari anggrek hitam (Coelogyne pandurata Lindl) terlihat
pada baian labellum yang memiliki warna hitam dengan corak garis hijau.
Anggrek ini merupakan salah satu jenis anggrek simpodial yang tidak
memiliki batang utama sehingga mempunyai titik tumbuh lebih dari satu.
Jenis anggrek hitam terdistribusi secara alami di Papua dan Kalimantan.
Anggrek hitam banyak dicari masyarakat untuk dibudidayakan karena
memiliki bunga berukuran cukup besar dan indah. Habitat asli anggrek ini
adalah di pohon – pohon hutan hujan tropis Kalimantan (Restiani et al 2016).
Habitat asli anggrek ini ialah tumbuh merambat pada pepohonan
(epifit) dengan bulb merata di pangkal batang pohon dan dalam koloni
merata pada batang pohon bagian bawah di butan Kerangas. Anggrek ini
memerlukan kondisi cahaya sedang di bawah naungan dan berasosiasi
dengan berbagai jenis tanaman lain serta lumut di lantai hutan. Cahaya yang
diperoleh tersebut mempengaruhi proses pembungaan dimana dalam satu
rumpun

mampu

tumbuh

tangkai

bunga

serentak

dan

banyak (Maimunah dna Atus 2020).
Anggrek hitam merupakan anggrek asli endemik Kalimantan yang
keberadaanya saat ini mulai terancam punah. Pengambilan anggrek yang
berlebihan menjadi salah satu akibat berkurangnya spesies anggrek hitam di
alam. Hal ini dikarenakan anggrek hitam banyak diminati masyarakat karena
memiliki warna khas. Anggrek hitam memiliki warna ungu kehitaman sampai
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hitam pada bagian labellum dengan corak garis hijau, sedangkan warna
kelopak dan mahkotanya hijau cerah. Labellum pada anggrek hitam bentuk
seperti violin dan memiliki bulu tipis. Anggrek ini banyak dimanfaatkan
sebagai tanaman hias atau bunga potong (Restiani et al 2016).
Adanya koversi lahan dan pengambilan anggrek secara liar menjadi
faktor lain yang menyebabkan habitat tanaman ini menjadi rusak. Selain itu
periode berbunga pada anggrek hitam terhitung sangat pendek dan relatif
sulit untuk disilangkan. Pelaku pencurian anggrek hitam di alam tidak untuk
dibudidayakan melainkan untuk kebutuhan komersiil pribadi. Hal ini terjadi
karena ketertarikan seseorang terhadap kekhasan pada bunga anggrek itu
sendiri. Keberadaan anggrek hitam saat ini merupakan tanaman hias yang
dilindungi dan dibudidayakan (Untari dan Puspitaningtyas 2006).
Anggrek

hitam

merupakan

salah

satu

jenis

anggrek

yang

keberadaannya dilindungi hal tersebut dinyatakan dalam PP Nomor 7 Tahun
1999 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 1999. Adanya konservasi
lahan dan kebakaran hutan sehingga habitat alami anggrek ini mengalami
kerusakan menjadi alasan dikeluarkannya PP tersebut.

Selain itu,

pengambilan anggrek hitam secara bebas menyebabkan keberadaannya
terancam. (Silalahi et al 2008).
2.

Kultur Jaringan
Kultur jaringan atau biasa dikenal dengan istilah kultur in-vitro
tanaman merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian – bagian
tanaman

seperti

sel,

jaringan,

atau

organ.

Pertumbuhan

tersebut

dilaksanakan secara aseptis pada suatu media tanam sehingga bagian
tanaman tersebut mampu memperbanyak diri dan meregenerasi menjadi
tanaman lengkap. prinsip kultur jaringan terdapat pada teori sel yang
dikemukakan oleh dua orang ahli Biologi yaitu M. J. Schleiden dan T.
Schwann. Secara implisit teori tersebut menyatakan bahwa sel tumbuhan
bersifat autonom dan mempunyai sifat totipotensi (Suaib dan Gusti, 2014).
Totipotensi merupakan kemampuan setiap sel yang akan tumbuh dan
berkembang biak mejadi tanaman sempurna apabila dikembangkan dalam
media dan lingkungan yang sesuai. Pada kondisi media yang tidak sesuai
dapat menyebabkan kerusakan pada sel tanaman. Sel mengalami
kerusakan, isi dari sitoplasma dan vakuola menjdai tercampur kemudian
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senyawa fenol teroksidasi dan menghambat aktivitas enzim. Senyawa fenol
dapat bersifat racun apabila berlebihan dan merusak jaringan planlet yang
menyebabkan kematian pada planlet (Corduk et al 2011).
Pelaksanaan teknik kultur jaringan meliputi: teknik mengisolasi
bagian tanaman, jaringan ataupun organ yang kemudian menumbuhkannya
secara terpisah dalam medium yang cocok. Bagian – bagian tanaman
tersebut selanjutnya diinduksi untuk membentuk suatu tanaman yang
lengkap siap dipindahka ke lapangan. Penanganan bahan tanaman harus
dalam kondisi aseptis dan dalam lingkungan yang terkendali untuk
menangani keberhasilan dalam teknik ini. Lingkungan terkendali disini
dimaksudkan terutama untuk lingkungan cahaya, pH, kelembaban, dan suhu
dalam laboraorium (Prasetyorini 2019).
Pertumbuhan tanaman baru yang diperoleh melalui kultur jaringan
identik dengan induknya dan disebut sebagai planlet. Jumlah tanaman yang
dihasilkan tidak hanya satu, akan tetapi bisa mencapai puluhan hingga
ratusan (dari satu bahan tanam) sehingga teknik ini digunakan sebagai
metode perbanyakan tanaman. Metode perbanyakan tanaman yang
dilakukan dengan teknik kultur jaringan tergolong dalam perbanyakan
vegetatif. Artinya tidak melibatkan adanya fertilisasi antara sel telur dan sel
kelamin jantan seperti halnya pembentukan biji pada tanaman. Perbanyakan
dengan kultur jaringan dapat disebut pula dengan mikropropagasi atau
perbanyakan mikro (Dwiyani 2015).
Laju pertumbuhan eksplan atau planlet dalam kultur jaringan akan
menurun setelah periode waktu tertentu. Hal tersebut ditandai dengan
adanya gejala nekrosis pada eksplan. Menurunnya kadar nutrisi dan
terbentuknya senyawa – senyawa beracun yang dlepaskan oleh eksplan
menjadi salah satu penyebab gejala tersebut. Untuk itu harus dilakukan sub
kultur atau pemindahan sel, jaringan, atau organ ke dalam media baru.
Tujuan dilakukannya sub kultur untuk mempertahankan laju pertumbuhan sel
– sel yang konstan dan untuk diferensiasi kalus (Suaib dan Gusti 2014).
3. Zat Pengatur Tumbuh
Zat pengatur tumbuh dalam perkembangbiakkan tanaman secara in
vitro sangat diperlukan sebagai komponen media bagi petumbuhan,
perkembangan, dan diferensiasi. Zat pengatur tumbuh aktif pada konsentrasi
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rendah dan diproduksi di dalam tubuh tanaman itu sendiri (endogen). Tanpa
pemberian zat pengatur tumbuh, pertumbuhan eksplan akan terhambat dan
kurang optimal. Beberapa kelompok zat pengatur tumbuh antara lain auksin,
sitokinin, giberelin, abscisic acid, dan etilen (Kriswanto et al 2017).
Budidaya anggrek yang sering dilakukan ialah dengan kultur
jaringan. Metode ini merupakan salah satu teknik budidaya modern yang
dapat menghasilkan tanaman dalam jumlah banyak. Optimalisasi budidaya
anggrek secara in vitro dapat dilakukan dengan memodifikasi media yang
digunakan dengan melakukan pemberian zat pengatur tumbuh. Salah satu
faktor keberhasilan dalam pengkulturan suatu tanaman ialah penambahan
zat pengatur tumbuh alami. Selain itu, ada pula ZPT lain seperti NAA, BA,
BAP, IAA, dan jenis lainnya. Sitokinin dan auksin dalam medium
memengaruhi

konsentrasi

hormon

endogen,

dan

pertumbuhan

plb

tergantung pada senyawa endogen. Sitokinin merangsang tumbuhnya tunas,
dan kombinasi sitokinin lebih tinggi dari auksin memiliki peran sinergi dalam
mengembangkan tunas. Perbandingan penggunaan ZPT sitokinin dan
auksin yang tinggi akan mendorong terbentuknya tunas, sedangkan
perbandingan penggunaan sitokiin dan auksin yang rendah akan mendorong
terbentuknya akar (Pratama 2018).
Kombinasi berbagai jenis ZPT seperti NAA dan TDZ, NAA dan BAP
yang ditambahkan ke media MS kekuatan setengah mampu memberikan
efek yang signifikan terhadap pertumbuhan dan pembentukan tunas
langsung dari eksplan daun (Zahara et al 2018). BAP adalah sitokinin sintetis
generasi

pertama

yang

memunculkan

respons

pertumbuhan

dan

perkembangan tanaman, mengatur bunga dan merangsang kekayaan buah
dengan merangsang pembelahan sel, sedangkan auksin seperti NAA
berpartisipasi dalam pensinyalan lokal dan jarak jauh, dengan mekanisme
transportasi yang sama seperti purin dan nukleosida. Meskipun auksin dan
sitokinin

konsentrasi

tinggi

terkadang

menyebabkan

toksisitas (Goswani et al 2015).
Budidaya anggrek secara in vitro telah dikembangkan dengan
berbagai tujuan. Beberapa anggrek asli maupun anggrek hibrida telah
diperbanyak dengan menggunakan biji, sedangkan untuk perkecambahan
dapat menggunakan eksplan seperti daun, ujung pucuk, dan akar untuk
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menghasilkan planlet anggrek dalam jumlah besar. Teknik ini banyak
digunakan untuk tujuan konservasi spesies anggrek alami dan anggrek
hibrida komersial. Pembentukan tunas pada anggrek dapat dikontrol selama
pertumbuhan

dan

perkembangan

sel

anggrek

secara

in-vitro (Semiarti et al 2014).
Zat pengatur tumbuh Benzyl Adenin merupakan salah satu dalam
golongan sitokinin. Benzyl Adenin memiliki kegunaan untuk menstimulur
pembelahan sel, sehingga hasil fotosintat dapat lebih optimum dan
meghasilkan daun dalam jumlah lebih banyak dengan luas daun yang besar.
Pemberian

Benzyl

Adenin

secara

eksogen

mampu

meningkatkan

konsentrasi sitokinin endogen sehingga dapat meningkatkan aktivitas
pembelahan sel. Zat pengatur tumbuh Naphtaleine Acetic Acid tergolong
dalam kelompok auksin yang dapat digunakan sebagai sumber tenaga
dalam pertumbuhan. Sifat Naphtaleine Acetic Acid yang tidak mudah terurai
oleh enzim serta memiliki daya tahan terhadap pemanasan pada saat
sterilisasi menjadikan Naphtaleine Acetic Acid termasuk golongan zat
pengatur tumbuh auksin yang cukup unggul. Naphtaleine Acetic Acid mampu
menginisiasi akar dan pertumbuhan batang tanaman (Martha et al 2011).
Hormon jenis sitokinin dalam kultur jaringan berperan dalam
modifikasi pembelahan sel, dominasi apikal, dan diferensiasi tunas.
Senyawa ini digunakan pula untuk pertumbuhan tunas menjadi lebih subur.
Sedangkan hormon kelompok auksin secara umum mempunyai peranan
dalam memanjangnya batang, dominasi pucuk, perakaran, dan lain
sebagainya. Dalam kultur jaringan auksin bertujuan untuk memudahkan
pembelahan sel dan diferensiasi akar. Auksin jenis NAA lebih banyak
digunakan untuk perakaran dan interaksinya dengan sitokinin akan membuat
ploriferasi tunas. Konsentrasi dan komponen media yang tepat serta kondisi
lingkungan yang sesuai dapat mempengaruhi proses-proses terjadinya
diferensiasi, pertumbuhan dan perkembangan eksplan (Niknejad, 2011).
Pada penelitian Nurana et al (2017) tentang subkultur pada anggrek
Dendrobium menemukan bahwa penggunaan NAA dalam rentang < 0,5 ppm
(0 – 0,5 ppm) memberikan pertumbuhan planlet lebih baik dibandingkan
dengan NAA > 0,5 ppm. Perlakuan tersebut memberikan pengaruh nyata
terhadap beberapa variabel yang diujikan seperti berat basah dan berat
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kering planlet, jumlah daun, dan panjang daun. Selanjutnya Indriani et al
(2017) menemukan bahwa perlakuan BA 0,6 ppm memberikan hasil terbaik
pada jumlah tunas, dan jumlah daun sebesar 2.13 dan 25.33. Dalam
penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa penambahan konsentrasi BA
diatas 1 ppm justru menurunkan pertumbuhan planlet anggrek yang diujikan.
Dari penelitian tersebut maka dapat diujikan kembali penggunaan BA dan
NAA dengan konsentrasi tersebut untuk membuktikan keefektifan pada
pertumbuhan subkultur anggrek Coelogyne.
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