
 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Tanaman bunga kelelawar (Tacca chantrieri) termasuk dalam famili 

Taccaceae yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis Asia. Tacca ditemukan 

tumbuh alami di bawah tegakan tanaman di hutan atau tempat-tempat yang 

ternaungi (Yokosuka et al. 2002). T. chantrieri secara alami bereproduksi secara 

generatif menggunakan benih dan secara vegetatif dengan membentuk anakan 

(Sulong et al. 2013).  

T. chantrieri memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Selain 

memiliki potensi sebagai tanaman hias pot karena rangkaian bunganya yang besar 

dan unik, T. chantrieri dapat dimanfaatkan di bidang kesehatan. Rimpang T. 

chantrieri dilaporkan memiliki berbagai senyawa yang dapat digunakan sebagai 

obat, seperti saponin dan glucosidal sebagai penurun tekanan darah (Tiamjan et al. 

2008), chantriolide (Yokosuka et al. 2003), evelynin, dan taccalonoide dapat secara 

selektif membunuh atau memperlambat pertumbuhan sel-sel kanker (Peng et al. 

2011). Hingga saat ini, pemanfaatan potensi T. chantrieri belum maksimal.  

T. chantrieri semakin sulit ditemukan keberadaannya, bahkan di habitat 

aslinya akibat pembukaan dan perusakan hutan (Zhao dan Zhang 2015). Perlu 

adanya penanganan agar tanaman tetap terjaga ketersediaannya. Secara umum, 

benih spesies Tacca pada kondisi in vivo memiliki kemampuan daya berkecambah 

yang rendah; sebagai contoh, daya kecambah benih T. leontopetaloides (Borokini 

et al. 2011) dan T. chantrieri (Krisantini et al. 2017) membutuhkan waktu beberapa 

bulan untuk berkecambah dengan daya berkecambah sekitar 20%. Bahkan He et al. 

(2002), melaporkan bahwa daya berkecambah benih T. chantrieri hanya 12% dalam 

waktu 40 minggu. 

Selain masalah perkecambahan, pertumbuhan T. chantrieri relatif lambat. T. 

chantrieri hanya membentuk satu daun baru setiap 2 sampai 4 minggu 

(Ajisyahputra et al. 2017). Waktu yang dibutuhkan oleh tanaman Tacca dari 

penanaman anakan sampai berbunga mencapai 9 sampai 12 bulan. Perlu diketahui 

perbaikan lingkungan tumbuh tanaman dan ketahanan tanaman yang baik untuk 

memaksimalkan potensi T. chantrieri sebagai tanaman hias pot maupun tanaman 

obat. Selain itu perlu dipelajari berapa lama bunga dapat bertahan dalam kondisi 

segar. Perbanyakan tanaman T. chantrieri secara in vitro telah dirintis dan berhasil 

dilakukan oleh Sushanty (2017) dan Janati (2018), namun aklimatisasi dan evaluasi 

pertumbuhan bibit in vitro belum dilakukan. 

Perbaikan lingkungan tumbuh tanaman mempengaruhi kemudahan tanaman 

untuk diperbanyak. Pertumbuhan tanaman, khususnya bila dibudidayakan dalam 

pot, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain media tanam dan pemberian 

pupuk. Terdapat beberapa jenis campuran media yang dapat digunakan untuk 

tanaman hias pot, seperti arang sekam, cocopeat, dan bahan organik lainnya. 

Penambahan arang sekam dapat memperbaiki aerasi media dan pengikatan hara 

(Supriyanto dan Fidryaningsih 2010). Cocopeat memiliki kapasitas menahan air 

yang tinggi dan memiliki kandungan lignin yang cukup tinggi (Irawan et al. 2014). 

Penambahan bahan organik dapat meningkatkan kandungan unsur-unsur dalam 
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tanah, khususnya N, P, dan K (Afandi et al. 2015) dan memperbaiki struktur fisik 

tanah, seperti kemampuan menahan air dan menambah porositas tanah. 

Pada penelitian ini dilakukan penambahan pupuk organik yang 

mengandung mikroba yang diproduksi di kampus Institut Pertanian Bogor. 

Menurut Widawati dan Muharam (2012), mikroba seperti Rhizobium sp, 

Azospirillum sp, Azotobacter sp mampu memproduksi fitohormon seperti IAA 

(Indole acetic acid) dan menambat nitrogen (Venkateswarlu dan Rao 1983). 

Mikroba dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui berbagai mekanisme 

lain, antara lain melalui pelarutan fosfat, mempercepat dekomposisi bahan organik 

di daerah perakaran (rhizosphere), sehingga meningkatkan ketersediaan unsur hara 

bagi tanaman, serta menginfeksi akar sehingga dapat mencegah infeksi bakteri 

patogenik yang dapat menyebabkan tanaman terkena penyakit. Penentuan proporsi 

pupuk organik pada penelitian ini; 10%, 20%, dan 40% merupakan penelitian 

pendahuluan mengenai media untuk pertumbuhan T. chantrieri hasil perbanyakan 

in vitro. 

Pertumbuhan tanaman juga dipengaruhi oleh ketersediaan nutrisi dalam 

komposisi yang tepat, jumlah yang memadai, dan saat aplikasi yang sesuai 

kebutuhan. Ketersediaan nutrisi dapat dipenuhi dengan beberapa cara seperti 

pemberian pupuk daun. Pupuk daun memiliki kelebihan dibandingkan pupuk yang 

diberikan melalui tanah. Pada dosis dan cara yang tepat pupuk daun dapat langsung 

diserap oleh tanaman dan memperbaiki defisiensi unsur hara secara cepat, sehingga 

membuat pertumbuhan tanaman lebih optimal (Sutedjo 1999). 

Dalam penelitian ini, digunakan pupuk daun Growmore (20-20-20) untuk 

mempelajari apakah penggunaan pupuk daun dapat memperbaiki pertumbuhan T. 

chantrieri hasil perbanyakan in vitro. Perlakuan penggunaan pupuk daun 

dikombinasikan dengan perlakuan komposisi media untuk mempelajari apakah 

penambahan pupuk organik dapat mengurangi kebutuhan pupuk kimia dan tetap 

mendapatkan tanaman dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian terdiri dari dua tahap. Penelitian tahap pertama bertujuan 

mempelajari pertumbuhan dua aksesi tanaman T. chantrieri, yaitu aksesi Australia 

dan Kalimantan hasil perbanyakan in vitro, pada media yang mengandung berbagai 

komposisi pupuk organik yang mengandung mikroba. Penelitian tahap kedua 

bertujuan mempelajari apakah pertumbuhan T. chantrieri dapat ditingkatkan 

dengan aplikasi pupuk daun, dan mempelajari konsentrasi pupuk daun yang 

optimum untuk pertumbuhan T. chantrieri pada media yang mengandung pupuk 

organik. 

 

  

Hipotesis 

1. Pemberian pupuk organik yang mengandung mikroba (Pseudomonas sp dan 

Azospyrillum sp) pada dosis tertentu pada media tanam dapat meningkatkan 

pertumbuhan T. chantrieri aksesi Australia dan Kalimantan. 
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2. T. chantrieri yang diberikan pupuk daun dalam konsentrasi yang rendah 

dengan media yang mengandung pupuk organik pada komposisi tertentu dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tacca chantrieri 

T. chantrieri termasuk dalam famili Taccaceae, sub famili 

Scrophularioideae, suku Cheloneae, genus Tacca, dan spesies chantrieri. T. 

chantrieri merupakan tanaman herba tahunan asli dari wilayah tropika Asia 

Tenggara. Tanaman herba tahunan ini juga banyak dijumpai di China, Thailand, 

dan Malaysia (Dong et al. 2007). 

Secara morfologi, T. chantrieri memiliki benih berbentuk pipih seperti 

ginjal (reniform) dan bergaris melengkung ke dalam (Noor et al. 2015, Putri 2017). 

Sebagian besar benih diisi oleh endosperma yang tidak berwarna. Benih memiliki 

embrio yang terletak di bagian ujung benih. T. chantrieri memiliki tangkai daun 

panjang, mengkilap, dan tidak bercabang (Everett 1982). Menurut Ajisyahputra 

(2017), T. chantrieri membutuhkan waktu 2 sampai 4 minggu untuk membentuk 

daun baru. 

T. chantrieri memiliki susunan bunga majemuk yang biasa disebut 

infloresens. Braktea T. chantrieri seringkali dianggap sebagai bunga, namun 

sebenarnya merupakan modifikasi dari daun. Rangkaian bunga T. chantrieri terdiri 

dari braktea lebar berwarna hitam atau ungu pekat disertai filiform berbentuk kumis. 

Kuntum bunga T. chantrieri terletak di tengah berbentuk liontin (Griffiths 2014). 

Benih T. chantrieri menyerupai ginjal dan memiliki garis-garis melengkung (Noor 

et al. 2015). Pada kondisi in vivo, benih T. chantrieri membutuhkan waktu beberapa 

bulan untuk berkecambah dan memiliki daya berkecambah yang rendah (Krisantini 

et al. 2017). 

T. chantrieri dapat tumbuh baik di ketinggian 0 sampai 220 meter di atas 

permukaan laut. T. chantrieri memiliki habitat asli di hutan hujan tropis di daerah 

Asia Tenggara yang memiliki banyak naungan sehingga memerlukan tingkat 

kelembapan yang tinggi (Baruah et al. 2015). Kebutuhan naungan T. chantrieri 

mencapai 70%, sedangkan kebutuhan tingkat kelembapan ialah sekitar 75%. 

Naungan yang optimal dapat memicu pertumbuhan, pewarnaan daun, dan 

pembungaan yang baik. T. chantrieri memerlukan media tanah yang gembur dan 

mengandung banyak bahan organik. Kemasaman tanah yang baik yaitu pada 

kisaran 5.5 sampai 6.0 (Abdullah et al. 2013). 

T. chantrieri memiliki banyak khasiat. Rimpang dari T. chantrieri telah 

banyak digunakan oleh pengobatan tradisional di Asia Tenggara untuk 

meringankan rasa sakit pada tubuh dan dapat menangkal racun yang disebabkan 

oleh makanan. Berdasarkan studi fitokimia, rimpang dari T. chantrieri dapat 

menghasilkan saponin dan glikosida (Yokosuka et al. 2002). Pengujian pada tikus 

yang dilakukan oleh Keardrit et al. (2010) membuktikan bahwa T. chantrieri dapat 

menjadi penahan rasa nyeri, anti radang, dan anti demam.  
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Perbanyakan Tacca chantrieri 

 T. chantrieri dapat diperbanyak secara vegetatif maupun generatif. 

Perbanyakan secara vegetatif memiliki beberapa keuntungan yaitu dapat 

menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dan memiliki kesamaan sifat 

dengan induknya (Ismail 2017). Perbanyakan T. chantrieri secara vegetatif dapat 

menggunakan pemisahan anakan, sedangkan perbanyakan generatif dapat 

menggunakan benih, tetapi tanaman maupun benih T. chantrieri tidak banyak 

ditemukan di habitat aslinya (Charoensub et al. 2008). T. chantrieri juga dapat 

diperbanyak menggunakan rimpang. Rimpang merupakan bagian dari batang yang 

mengandung cadangan makanan (Yokosuka dan Mimaki 2012), tetapi berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Ajisyahputra (2017), perbanyakan menggunakan 

rimpang memiliki tingkat keberhasilan yang rendah.  

 T. chantrieri dapat diperbanyak menggunakan benih, tetapi daya 

berkecambah benih tergolong rendah sekitar 12% (He et al. 2002), 45% (Sukkaew 

et al. 2012), dan 2.5% (Putri 2017). Persentase perkecambahan benih T. chantrieri 

dipengaruhi oleh suhu. Benih T. chantrieri dapat bertahan hingga satu tahun ketika 

disimpan dalam suhu 4 oC dan bertahan selama 6 bulan ketika disimpan pada suhu 

18 oC. Viabilitas benih akan menurun apabila disimpan lebih dari 6 bulan pada suhu 

18 oC (He et al. 2003). 

 T. chantrieri memiliki buah yang berdaging dan dapat disebarkan oleh 

hewan seperti tikus dan burung (Saw 1993). Persentase pembentukan buah yaitu 

antara 30.8%-100%, sedangkan persentase pembentukan biji yaitu antara 23.2%-

75% (Zhang et al. 2005). 

 

Media Tanam Organik 

 Media tanam sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, yaitu sebagai 

penyangga dan sebagai penyedia hara. Media tanam memiliki banyak jenis, seperti 

arang sekam, cocopeat, pupuk kandang, dan pupuk organik. Menurut Maspary 

(2011), arang sekam memiliki sifat ringan dan porositas yang baik sehingga dapat 

memperbaiki struktur fisik tanah. Penambahan arang sekam pada media tanam 

dapat berfungsi sebagai pengikat hara ketika kondisi media tanam kekurangan hara 

(Komarayati et al. 2003). Cocopeat berasal dari hasil ekstraksi serat sabut kelapa. 

Cocopeat memiliki kapasitas penyerapan air yang tinggi sehingga dapat menahan 

air lebih lama pada kondisi lingkungan kering, namun dapat menghambat 

pergerakan udara dalam air pada kondisi lingkungan yang lembap, sehingga aerasi 

dalam media menjadi rendah (Awang et al. 2009). Menurut Suteja dan 

Kartasapoetra (1992), media tanam dapat diperbaiki dengan pemberian bahan 

organik seperti kompos, pupuk kandang atau bahan organik lain. Pemberian pupuk 

organik dapat berfungsi sebagai sumber hara. Selain sebagai sumber hara, pupuk 

organik berfungsi juga sebagai pembenah tanah. Pupuk kandang mengandung hara-

hara, asam-asam humat, fulvat, hormon tumbuh, dan lain-lain yang bersifat 

memacu pertumbuhan tanaman sehingga serapan hara oleh tanaman meningkat 

(Stevenson 1994).  

Pupuk organik dapat dilengkapi dengan penambahan mikroba seperti 

Rhizobium sp, Azospirillum sp, Azotobacter sp, dan Pseudomonas sp. Rhizobium 

sp, Azospirillum sp, Azotobacter sp merupakan bakteri penambat nitrogen, 
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sedangkan Pseudomonas sp merupakan bakteri pelarut fosfat (Venkateswarlu dan 

Rao 1983). Bakteri pada media organik juga berfungsi sebagai biokontrol karena 

dapat meningkatkan resistensi tanaman terhadap patogen (Gupta et al. 2015). 

Menurut Ningrum et al. (2017), kompos dengan campuran mikroba mampu 

meningkatkan tinggi tanaman dan produksi pada tanaman jagung. Menurut Choliq 

et al. (2020), mikroba dalam tanah dapat menekan intensitas serangan virus, 

meningkatkan pertumbuhan dan produksi bunga tanaman krisan; mikroba 

meningkatkan jumlah bunga total dan diameter bunga tanaman krisan. 

 

Pupuk Daun 

Pemupukan merupakan usaha untuk mencukupi kebutuhan hara bagi 

tanaman. Pupuk dapat diberikan ke media tanam atau diaplikasikan dalam bentuk 

cair ke tajuk tanaman menggunakan pupuk daun. Pupuk daun secara umum lebih 

efisien penggunaannya dibandingkan pupuk yang diberikan melalui akar karena 

dapat langsung diserap oleh tanaman dengan cara menyemprotkan pada bagian 

daun. Menurut Lingga dan Marsono (2004), tanaman lebih cepat menyerap hara 

melalui daun dibandingkan hara melalui akar. Selain perbedaan kecepatan 

penyerapan, aplikasi pupuk melalui daun lebih merata dan tidak mempengaruhi 

kondisi tanah. 

Terdapat beberapa jenis pupuk daun seperti Hyponex, Gandasil D, dan 

Growmore. Growmore merupakan pupuk daun berbentuk granul biru yang sangat 

mudah larut dalam air. Growmore memiliki kandungan yang lengkap dan mudah 

diserap oleh tanaman dengan menyemprotkan ke bagian daun. Salah satu jenis 

Growmore yaitu Growmore (20-20-20) yang memiliki kandungan nutrisi N 20%, 

P2O5 20%, dan K2O 20%. Kandungan nutrisi lainnya berupa Ca 0.05%, Mg 0.10%, 

S 0.20%, B 0.02%, Cu 0.05%, Fe 0.10%, Mo 0.05%, dan Zn 0.05% 

(Shofwaturahman 2013). Aplikasi pupuk daun Growmore dilaporkan 

meningkatkan tinggi tanaman dan produksi tanaman kedelai pada penelitian 

Halisah (2013), dan meningkatkan produksi anggur (Almasoody dan Hadi 2020). 

Banyaknya manfaat Growmore pada pertumbuhan dan produksi tanaman menjadi 

alasan digunakannya Growmore pada penelitian ini. 

Nitrogen (N) berperan penting dalam pembentukan protein, klorofil, 

maupun protoplasma. Nitrogen berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan 

semua jaringan hidup (Brady dan Weil 2002). Fosfor (P2O5) dapat membantu dalam 

proses fotosintesis, respirasi, dan asimilasi. Fosfat dapat memicu pembentukan sel 

pada akar maupun tunas dan dapat memperkuat batang sehingga menjaga agar 

tanaman tidak rebah (Thompson dan Troeh 1978). Kalium (K2O) berperan untuk 

memperkuat dinding sel dan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. K2O 

dapat mempengaruhi proses lignifikasi jaringan sklerenkim (Fageria et al. 2009).  

 

METODE 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan II, Departemen 

Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Analisis 
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jumlah mikroba tanah dilakukan di Balai Penelitian Tanah, Bogor. Analisis kimia 

tanah dilakukan di Lab Pengujian Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, 

Institut Pertanian Bogor. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2019 hingga 

bulan Maret 2020. 

 

Bahan dan Alat 

Bahan tanaman yang digunakan adalah bibit tanaman T. chantrieri aksesi 

Australia dan Kalimantan hasil perbanyakan secara in vitro di Laboratorium Kultur 

Jaringan II pada tahun 2017 sampai 2019 (Sushanty 2017; Janati 2018; 

Hafidzannisa 2019; Sagita 2019) yang telah diaklimatisasi selama 4 bulan. Media 

yang digunakan adalah arang sekam, pupuk kandang, dan cocopeat dengan 

perbandingan 1:2:1 (v/v), pupuk organik hayati yang mengandung mikroba hasil 

produksi Departemen Agronomi dan Hortikultura sebanyak 42 kg, pupuk daun 

Growmore (20-20-20), dolomit (CaMg(CO3)2, dan kalsium karbonat (CaCO3). 

Alat yang digunakan adalah pot berdiameter 15 cm sebanyak 240 buah, 

polybag berkapasitas 2 L sebanyak 90 buah, gembor untuk penyiraman, label untuk 

memberi kode pada tiap tanaman, pH meter untuk mengukur tingkat kemasaman, 

timbangan digital untuk menimbang komponen media, alat tulis untuk pencatatan 

data pengamatan, dan kamera. 

 

 

Rancangan Percobaan 

Penelitian terdiri dari dua tahap. Tahap pertama berlangsung antara 18 sampai 

26 minggu setelah aklimatisasi planlet in vitro T. chantrieri (MSA) pada bulan Mei 

sampai bulan Juli 2019. Tahap kedua berlangsung antara 52 sampai 60 MSA, yaitu 

pada bulan Januari sampai bulan Maret 2020. Penelitian tahap pertama terdiri dari 

dua percobaan terpisah, percobaan pertama menggunakan bibit T. chantrieri aksesi 

Australia, sedangkan percobaan kedua menggunakan bibit T. chantrieri aksesi 

Kalimantan. Pada tahap pertama dilakukan selama 8 minggu, yaitu 18 sampai 26 

MSA, menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari masing-

masing empat taraf perlakuan, dengan 10 kelompok sebagai ulangan. Taraf 

perlakuan komposisi media, yaitu media tanpa pupuk organik, media dengan 10% 

pupuk organik, media dengan 20% pupuk organik, dan media dengan 40% pupuk 

organik, sehingga terdapat 40 satuan percobaan.  Setiap satuan percobaan terdiri 

dari tiga tanaman sebagai satuan amatan, sehingga terdapat 120 satuan amatan 

untuk setiap percobaan.  

 

Model rancangan yang digunakan pada tahap satu adalah: 

Yij = μ + Ti+ βj + εij 

 

Keterangan: 

Yij : Pengamatan pada perlakuan ke-i dan kelompok ke-j 

μ  : Nilai rataan umum 

Ti : Pengaruh aditif dari perlakuan ke-i, i = 1, 2, 3, 4 

βj : Pengaruh aditif dari kelompok ke –j, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

εij : Pengaruh acak dari perlakuan ke-i dan kelompok ke-j 
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Setelah tahap satu selesai, penelitian dilanjutkan ke tahap kedua yang 

berlangsung selama 8 minggu, yaitu 52 sampai 60 MSA. Pada tahap kedua ini 

hanya dilakukan pada aksesi Kalimantan. Percobaan ini menggunakan Rancangan 

Kelompok Lengkap Teracak dengan rancangan perlakuan yang disusun secara split 

plot. Petak utama terdiri dari tiga komposisi media, yaitu media tanpa pupuk 

organik, media dengan 10% pupuk organik, dan media dengan 20% pupuk organik. 

Anak petak terdiri dari tiga konsentrasi pupuk daun Growmore (20-20-20), yaitu 0 

g L-1, 1 g L-1, dan 2 g L-1. Frekuensi aplikasi pupuk daun dilakukan sebanyak 1 

minggu sekali dengan volume semprot 250 mL untuk 90 tanaman, yaitu volume 

yang diperlukan untuk menutupi permukaan daun seluruh tanaman. Terdapat 10 

kelompok sebagai ulangan, sehingga terdapat 90 satuan percobaan. Setiap satuan 

percobaan terdiri dari satu tanaman sebagai satuan amatan, sehingga total terdapat 

90 satuan amatan.  

 

Model rancangan yang digunakan pada tahap dua adalah: 

Yij = μ + ρk+ αi + δik+ βj + (αβ)ij + εijk 

Keterangan: 

Yij : Nilai pengamatan petak utama ke-i, anak petak ke-j, dan kelompok    

ke-k 

Μ : Nilai rataan umum 

ρk : Nilai pengaruh kelompok ke-k 

αi : Nilai pengaruh petak utama ke-i, i = 1, 2, 3 

δik : Pengaruh acak dari petak utama yang menyebar normal 

βj : Nilai pengaruh anak petak ke-j, j = 1, 2, 3 

(αβ)ij : Nilai pengaruh interaksi petak utama ke-i dengan anak petak ke-j 

εij : Pengaruh acak dari anak petak yang menyebar normal 

 

 

Prosedur Percobaan 

I. Pertumbuhan T. chantrieri pada Berbagai Komposisi Media 

 

Persiapan Media 

 

Media yang digunakan merupakan campuran dari arang sekam, pupuk 

kandang, dan cocopeat dengan perbandingan 1:2:1 (v/v). Media dicampur 

dengan 0.25 g dolomit (CaMg(CO3)2) dan 0.25 g kalsium karbonat (CaCO3) per 

1 L media. Bahan-bahan tersebut diaduk secara merata. Pupuk organik untuk 

perlakuan disiapkan sebanyak 42 kg. Media kemudian dibagi menjadi empat 

macam. Media tanpa campuran pupuk organik langsung dimasukkan ke dalam 

60 pot. Media berikutnya dicampur dengan pupuk organik sesuai perlakuan 

berdasarkan perbandingan volume, yaitu media dengan 10% pupuk organik, 

media dengan 20% pupuk organik, dan media dengan 40% pupuk organik.  

Pupuk organik yang digunakan pada penelitian ini telah dianalisis di Balai 

Penelitian Tanah untuk membuktikan adanya mikroba. Dari tiga mikroba yang 

dianalisis, hasil menunjukkan terdapat dua mikroba yang terdeteksi, yaitu 

Azospirilum sp dan Pseudomonas sp (Tabel 1). 
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Tabel 1 Hasil Analisis Biologi Tanah 

Parameter Satuan Standar Mutu Hasil Analisis Sampel 

Azospirilum sp CFU mL-1 ≥106 1.89 x 108 

Azotobacter sp CFU mL-1 ≥105 tidak terdeteksi 

Pseudomonas sp CFU mL-1 ≥105 8.85 x 108 

CFU= Colony Forming Unit. 

 

Media yang telah dicampur pupuk organik kemudian dimasukkan ke 

dalam pot sesuai perlakuan masing-masing sebanyak 60 pot. Masing-masing pot 

diisi sebanyak 1 L media. Media yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam pot 

berdiameter 15 cm sebanyak 1 L media tanam per pot. Sebanyak 60 pot masing-

masing diisi dengan satu jenis media, sehingga terdapat 240 pot untuk empat 

jenis media. 

 

Pindah Tanam 

 

Kegiatan dimulai dengan persiapan bibit T. chantrieri aksesi Australia dan 

Kalimantan yang akan dipindah tanam. Bibit T. chantrieri hasil perbanyakan in 

vitro awalnya ditanam dalam pot berisi tiga tanaman per pot dengan media arang 

sekam dan tanah dengan perbandingan 1:1 (v/v). Sejak keluar dari botol kultur 

(0 MSA), planlet dikelompokkan berdasarkan ukuran, karena perlakuan pada  

penelitian in vitro sebelumnya mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Setelah 

itu, antara 0 sampai 18 MSA pertumbuhan bervariasi sehingga dilakukan 

pengelompokkan kembali berdasarkan ukuran, agar dalam 1 kelompok keadaan 

bibit kurang lebih seragam. 

Pada 18 MSA, bibit dipisahkan dan ditanam dalam pot berdiameter 15 cm 

berisi media yang sudah disiapkan; satu bibit per polybag. Pindah tanam 

dilakukan dengan menyertakan root ball pada bagian akar bibit. Sistem 

perakaran yang dipertahankan dalam root ball dapat mengurangi stres pada 

tanaman setelah dilakukan pindah tanam (Pryor dan Watson 2016).  

Lokasi tanaman berada di pelataran Laboratorium yang memiliki atap 

sebagai naungan dengan intensitas cahaya pada Lampiran 3. Setelah dilakukan 

pindah tanam, diberikan label pada masing-masing pot sesuai aksesi dan 

perlakuan. 

 

 

Pemeliharaan 

 

Pemeliharaan dilakukan dengan penyiraman dan pemotongan bagian daun 

kering. Penyiraman dilakukan dengan menyesuaikan kondisi media. Apabila 

media masih basah, maka tidak dilakukan penyiraman. Pemotongan daun 

dilakukan pada bagian yang kering menggunakan gunting tanaman. Setelah 

pemotongan, dilakukan penyemprotan fungisida Dithane M-45 (berbahan aktif 

mankozeb 80%) dan bakterisida Agrept 20 WP (berbahan aktif streptomisin 

sulfat 20%) dengan masing-masing dengan konsentrasi 2 g L-1. Penyemprotan 
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dilakukan hanya pada bagian daun dan tidak mengenai media. Pada saat 

penyemprotan, permukaan media ditutupi dengan sebuah plastik untuk 

memastikan fungisida dan bakterisida tidak mengenai media. 

 

 

II.  Pertumbuhan T. chantrieri pada Berbagai Komposisi Media dan 

Aplikasi Pupuk Daun 

 

Pindah Tanam 

 

Pindah tanam T. chantrieri aksesi Kalimantan dilakukan pada 47 MSA. 

Satu tanaman per polybag ditanam pada berbagai komposisi media, yaitu media 

tanpa pupuk organik, media dengan 10% pupuk organik, dan media dengan 20% 

pupuk organik. Untuk setiap komposisi media terdapat 30 tanaman (satu 

tanaman per polybag), sehingga total tanaman yang digunakan sebanyak 90 

tanaman. Tanaman dari pot berdiameter 15 cm dipindahkan ke dalam polybag 

berkapasitas 2 L. Pindah tanam dilakukan dengan tetap menjaga root ball yang 

utuh. Penempatan tanaman pada penelitian tahap kedua berbeda dengan tahap 

pertama (Lampiran 2). Berdasarkan pengukuran intensitas cahaya, didapatkan 

hasil seperti pada Lampiran 3. Setelah dilakukan pindah tanam, jarak antar 

tanaman dijarangkan agar kanopi tidak saling menutupi. 

 

Aplikasi Pupuk Daun 

 

Aplikasi pupuk daun Growmore (20-20-20) dilakukan setelah tahap 

pertama penelitian selesai, dimulai dari 47 MSA. Konsentrasi pupuk daun yang 

digunakan, yaitu 0 g L-1, 1 g L-1, dan 2 g L-1. Pupuk daun disiapkan sesuai 

konsentrasi pada dua botol semprot yang berbeda. Growmore diaplikasikan 

setiap 2 minggu sekali dengan cara penyemprotan secara menyeluruh dan rata 

pada permukaan daun tanaman. 

 

 

Pengamatan Percobaan 

I. Pertumbuhan Fase Vegetatif T. chantrieri 

 

Pengamatan dilakukan terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman. Pengamatan 

dilakukan setiap 2 minggu (MSA). Data didapatkan dengan melakukan pengamatan 

secara langsung melalui pengukuran (kuantitatif) pada bagian daun terbesar (18 

sampai 26 MSA) dan daun termuda (52 sampai 60 MSA) yang meliputi: 

1. Jumlah daun 

Perhitungan jumlah daun dilakukan pada daun yang sudah membuka 

sempurna dalam satu pot/polybag. 

2. Panjang daun (cm) 

Pengukuran dilakukan pada bagian terpanjang dari daun menggunakan 

penggaris dengan satuan cm. 

3. Lebar daun (cm) 



 

10 

Pengukuran dilakukan pada bagian terlebar dari daun menggunakan 

penggaris dengan satuan cm. 

4. Panjang tangkai daun (cm) 

Pengukuran dilakukan pada bagian tangkai daun menggunakan penggaris 

dengan satuan cm. 

 

Pengamatan tambahan dilakukan untuk mengidentifikasi penyakit dan 

patogen pada tanaman yang meliputi: 

1. Pengamatan gejala penyakit 

Mengamati ciri-ciri dari gejala penyakit pada bagian tanaman. Analisis 

penyakit dilakukan di Klinik Tanaman Proteksi Tanaman, Fakultas 

Pertanian, IPB. 

2. Pengamatan hama 

Mengamati hama yang terdapat pada tanaman. 

 

II. Pertumbuhan Fase Generatif T. chantrieri 

 

Pengamatan pertumbuhan generatif tanaman dilakukan pada 38 sampai 60 

MSA pada tanaman T. chantrieri aksesi Kalimantan lanjutan dari tahap 

pertama. Pengamatan rangkaian bunga dilakukan setiap kuntum bunga mekar 

dan saat braktea terbuka sempurna, yang meliputi: 

1. Waktu tanaman berbunga (HSA) 

Diamati setiap kali kuntum bunga mekar dan saat braktea terbuka sempurna. 

2. Jumlah rangkaian bunga 

Jumlah dihitung per tanaman setiap kali berbunga. 

3. Panjang tangkai bunga (mm)  

Pengukuran dimulai dari pangkal hingga ujung tangkai bunga. Pengukuran 

menggunakan penggaris dengan satuan mm.  

4. Lebar braktea luar dan dalam (mm)  

Braktea yang diukur adalah braktea bagian luar dan dalam. Braktea luar 

lebih kecil dan tebal, sedangkan braktea dalam lebih besar membulat dan 

tipis. Pengukuran dilakukan pada bagian terlebar braktea. Pengukuran 

menggunakan penggaris dengan satuan mm. 

5. Jumlah filiform  

Jumlah filiform dalam satu rangkaian bunga. 

6. Panjang filiform (mm)  

Pengukuran dimulai dari pangkal hingga ujung filiform dalam satu 

rangkaian bunga. Pengukuran menggunakan penggaris dengan satuan mm. 

7. Frekuensi dan persentase (%) tanaman berbunga dalam masa penelitian 

Frekuensi dan persentase tanaman berbunga dihitung sejak berbunga 

pertama sampai penelitian berakhir. 

8. Jumlah buah 

Jumlah dihitung per tanaman setiap kali berbuah. 

 

III. Kandungan Media Tanam 

 

Kandungan media tanam dilakukan dengan cara analisis jumlah mikroba pada 

pupuk organik (CFU mL-1). Mikroba yang dianalisis, yaitu Azotobacter sp, 
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Pseudomonas sp, dan Azospyrillum sp. Selain itu, dilakukan analisis kimia pada 

media berupa kandungan C-Organik dan N-Total. 

 

Analisis Data 

Data diuji dengan GLM (Generalized Linear Model) dan ANOVA (Analysis 

of Variance)  menggunakan perangkat lunak SAS (Statistical Analysis System) versi 

9.0. Hasil uji-F yang menunjukkan pengaruh nyata diuji lanjut dengan 

menggunakan Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

Pertumbuhan T. chantrieri Aksesi Australia pada Berbagai Komposisi Media 

Pertumbuhan T. chantrieri aksesi Australia pada 18 sampai 26 MSA secara 

umum kurang optimal, ditunjukkan dari pertumbuhan vegetatif yang lambat dan 

jumlah daun tidak bertambah atau bahkan berkurang dibandingkan kondisi awal 

penanaman. Penambahan pupuk organik >10% sangat nyata menekan pertambahan 

jumlah daun (P<0.0001, Tabel 2), dan penambahan 40% pupuk organik sangat 

nyata menekan pertambahan panjang daun (P=0.0007, Tabel 2) 

 

Tabel 2 Jumlah dan ukuran daun T. chantrieri aksesi Australia pada berbagai 

komposisi media  

  
Jumlah daun Panjang daun (cm) 

Lebar daun 

(cm) 

Panjang tangkai 

daun (cm)  

Umur 

(MSA) 
18 26 18 26 18 26 18 26 

PO (%)               

0 4.66 3.92a 12.79 10.02a 6.11 5.67 6.03 6.08 

10 4.73 3.66a 11.64 9.78ab 5.96 5.36 6.42 5.90 

20 4.43 2.45b 11.90 9.46ab 6.16 5.24 6.38 4.56 

40 4.63 2.64b 12.35 8.46b 6.24 5.80 6.56 5.93 

P 0.50tn <0.0001** 0.06tn 0.0007** 0.79tn 0.47tn 0.58tn 0.11tn 

KK (%) 17.30 27.42 14.51 25.50 17.71 15.13 23.82 43.57 

**= berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%; *= berpengaruh nyata pada taraf 5%; tn= tidak 

berpengaruh nyata pada taraf 5%. Angka-angka pada kolom yang sama pada 

perlakuan yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan 

uji DMRT pada taraf 5%; PO= proporsi pupuk organik; P= probabilitas; KK= 

koefisien keragaman. 
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Tanaman pada media tanpa penambahan pupuk organik dan media dengan 

10% pupuk organik memiliki jumlah daun lebih banyak dibandingkan media lain, 

yaitu masing-masing sebanyak 3.92 dan 3.66 helai pada 26 MSA (Tabel 2). 

Tanaman pada media dengan 40% pupuk organik memiliki daun terpendek 

dibandingkan pada media lain, yaitu 8.46 cm pada 26 MSA (Tabel 2). Komposisi 

media tidak mempengaruhi lebar daun (P=0.47, Tabel 2) dan panjang tangkai daun 

pada 26 MSA (P=0.11, Tabel 2). T. chantrieri aksesi Australia tidak berhasil 

membentuk bunga selama penelitian berlangsung. 

Pada 22 MSA, sebanyak empat tanaman T. chantrieri aksesi Australia 

menunjukkan gejala ujung daun yang mengering dan berwarna cokelat. Gejala 

pengeringan daun ini diduga akibat serangan patogen. Tanaman yang terserang 

patogen menyebar ke tanaman lain sehingga jumlah tanaman yang terkena patogen 

bertambah banyak. Ujung daun yang mengering dapat menyebar hingga pangkal 

daun sehingga menyebabkan hasil pengukuran panjang dan lebar daun menjadi 

lebih kecil. Serangan patogen berpotensi menyebabkan daun gugur akibat 

keringnya daun hingga pangkal. Penurunan jumlah daun disebabkan pertambahan 

jumlah daun baru lebih lambat dibandingkan jumlah daun gugur. Serangan patogen 

diduga akibat keadaan lingkungan yang lembap selama penelitian. Kelembapan 

rata-rata di Bogor selama penelitian yaitu sebesar 81.29% (Lampiran 4). Patogen 

menyebar dengan cepat ke tanaman T. chantrieri aksesi Australia yang lain, 

sehingga dilakukan pemotongan daun pada bagian yang terinfeksi untuk mencegah 

penyebaran lebih lanjut. Setelah pemotongan daun, dilakukan penyemprotan 

fungisida Dithane M-45 (berbahan aktif mankozeb 80%) dan bakterisida Agrept 20 

WP (berbahan aktif streptomisin sulfat 20%) dengan masing-masing konsentrasi 2 

g L-1 pada bagian daun yang terpotong. Penyemprotan dilakukan tanpa mengenai 

media agar menjaga mikroba dalam tanah tetap hidup. Media ditutup menggunakan 

plastik pada saat penyemprotan. Menurut penelitian Walia et al. (2014), fungisida 

berbahan aktif mankozeb dapat membunuh mikroba yang terlibat dalam proses 

nitrifikasi dan amonifikasi.  

 

Pertumbuhan T. chantrieri Aksesi Kalimantan pada Berbagai Komposisi 

Media 

Pertumbuhan vegetatif T. chantrieri aksesi Kalimantan pada tahap pertama 

(18 sampai 26 MSA) tumbuh sangat lambat; seperti halnya T. chantrieri aksesi 

Australia, pertambahan jumlah daun baru lebih lambat dibandingkan daun gugur. 

Komposisi media tidak mempengaruhi jumlah daun pada 26 MSA (P=0.16; Tabel 

3). Peningkatan proporsi pupuk organik cenderung menghambat pertumbuhan 

tanaman, dan penambahan pupuk organik >10% sangat nyata menekan 

pertambahan panjang daun (P<0.0001). Tanaman pada media dengan 40% pupuk 

organik memiliki lebar daun paling kecil yaitu 4.93 cm pada 26 MSA (P<0.0001, 

Tabel 3), lebih kecil dibandingkan pada 18 MSA yang memiliki lebar daun 6.09 cm 

(P=0.0053, Tabel 3). Daun gugur disebabkan oleh daun yang kering dari ujung 

hingga pangkal akibat serangan patogen. Menyebarnya daun kering dari ujung 

hingga pangkal daun menyebabkan pertambahan panjang dan lebar daun terhambat. 

Komposisi media tidak mempengaruhi panjang tangkai daun pada 26 MSA (P=0.16, 

Tabel 3). 
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Tabel 3 Jumlah dan ukuran daun tanaman T. chantrieri aksesi Kalimantan pada 

berbagai komposisi media 

  
Jumlah daun Panjang daun (cm) Lebar daun (cm) 

Panjang tangkai 

daun (cm)   

Umur 

(MSA) 
18 26 18 26 18 26 18 26 

PO (%)               

0 7.03 6.86 12.17 15.71a 5.51b 7.51a 8.27 10.55 

10 6.60 6.45 12.99 14.81ab 5.81ab 7.00a 7.79 10.36 

20 6.23 6.33 12.89 13.62b 5.67b 6.82a 7.08 10.79 

40 7.13 5.69 13.12 8.91c 6.09a 4.93b 7.69 8.01 

P 0.07tn 0.16tn 0.13tn  <0.0001** 0.0053**  <0.0001** 0.13tn 0.16tn 

KK 

(%) 
21.86 23.73 13.09 20.15 10.94 17.16 25.28 25.45 

**= berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%; *= berpengaruh nyata pada taraf 5%; tn= tidak 

berpengaruh nyata pada taraf 5%. Angka-angka pada kolom yang sama pada 

perlakuan yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan 

uji DMRT pada taraf 5%; PO= proporsi pupuk organik; P= probabilitas; KK= 

koefisien keragaman. 

Selain serangan patogen, pertumbuhan T. chantrieri yang terhambat juga 

dapat disebabkan oleh bahan organik dan mikroba yang ditambahkan pada media. 

Menurut Hindersah et al. (2018), bahan organik yang mengandung nitrogen dapat 

meningkatkan jumlah mikroba dalam tanah akibat proliferasi mikroba sehingga 

dapat menimbulkan persaingan antara mikroba dan akar tanaman dalam menyerap 

nitrogen. Menurut Jackson et al. (1989), mikroba dapat menyerap NH4
+ lima kali 

lebih banyak dan menyerap NO3
- dua kali lebih banyak dibandingkan akar tanaman. 

Nisbah C/N media yang digunakan dalam penelitian ini berkisar antara 

10.48 sampai 14.03 (Lampiran 5). Tingginya proporsi karbon (C) mengakibatkan 

mikroba mengggunakan nitrogen yang ada dalam media sehingga mengakibatkan 

defisit nitrogen yang tersedia bagi tanaman.  

  

 

  

Gambar 1 Rangkaian bunga T. chantrieri aksesi Kalimantan. A= kuntum bunga; 

B= filiform; C= braktea luar; D= braktea dalam; E= tangkai bunga. 

A 

B 

C 

D 

E 
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T. chantrieri aksesi Kalimantan mulai berbunga pada 38 MSA (16 Oktober 

2019). Rangkaian bunga terdiri dari braktea luar, braktea dalam, filiform, dan 

kuntum bunga (Gambar 1). Perkembangan bunga diawali dari munculnya kuncup 

pada ketiak daun disertai tangkai bunga. Tangkai bunga semakin panjang kemudian 

terlihat braktea luar mulai terbentuk. Braktea T. chantrieri merupakan bagian yang 

menyerupai sayap kelelawar dan termasuk modifikasi dari daun. Setelah itu braktea 

dalam mulai terlihat dan terbentuk filiform yang masih berukuran kecil. Filiform T. 

chantrieri merupakan bagian yang menyerupai kumis dan menjuntai ke bawah. 

Pada saat braktea mulai terbuka, filiform semakin memanjang. Kuntum bunga 

mulai terlihat berwarna hijau. Kuntum bunga semakin besar berwarna keunguan 

dan kemudian mengalami antesis. 

Braktea terbuka sempurna ditandai dari lebar braktea yang berukuran 

maksimal. Menurut Zhang et al. (2005), rangkaian bunga T. chantrieri berwarna 

ungu gelap dan bersifat simetris (actinomorphic). T. chantrieri aksesi Kalimantan 

memiliki tangkai bunga pendek dan cenderung menjuntai. Setelah braktea terbuka 

sempurna, rangkaian bunga akan mulai layu dan terlihat tidak segar. Lama bunga 

segar dari pertama mekar hingga mulai akan layu menjadi perhatian khusus. 

Semakin lama bunga dapat bertahan kesegarannya, maka semakin baik apabila 

dijadikan tanaman hias pot. 

 

Tabel 4 Waktu berbunga, jumlah kuntum bunga, dan jumlah filiform T. chantrieri 

aksesi Kalimantan pada berbagai komposisi media 

  Saat antesis Saat braktea terbuka sempurna 

  

Antesis 

(hari 

setelah 

pindah 

tanam(1)) 

Jumlah 

kuntum 

bunga per 

rangkaian 

Jumlah 

filiform 

Braktea 

terbuka 

sempurna 

(hari setelah 

antesis) 

Jumlah 

kuntum 

bunga per 

rangkaian 

Jumlah 

filiform 

PO (%)            

0 164.85 1.19 3.14 11.23a 1.28b 3.95 

10 172.18 1.62 3.87 7.25b 2.12a 5.00 

20 170.92 1.42 4.07 7.21b 1.78a 4.92 

40 - - - - - - 

P 0.22tn 0.08tn 0.07tn 0.0004** 0.0058** 0.07tn 

1)Pindah tanam dilakukan 125 hari setelah aklimatisasi (4 Bulan); **= berpengaruh sangat 

nyata pada taraf 1%; *= berpengaruh nyata pada taraf 5%; tn= tidak berpengaruh 

nyata pada taraf 5%. Angka-angka pada kolom yang sama pada perlakuan yang 

sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada 

taraf 5%; PO= proporsi pupuk organik; P= probabilitas. 

 

Komposisi media tidak mempengaruhi saat antesis, namun nyata 

mempercepat braktea terbuka sempurna, dihitung dari bunga pada saat antesis 

(P=0.0004, Tabel 4). Tanaman pada media tanpa penambahan pupuk organik 

membentuk braktea sempurna pada saat 11.23 hari setelah bunga antesis, lebih 

lambat dibandingkan tanaman pada media dengan 10% dan 20% pupuk organik, 

yaitu masing-masing selama 7.25 hari dan 7.21 hari (Tabel 4). Penambahan pupuk 

organik berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah kuntum bunga yang terbentuk 

per rangkaian; tanaman pada media dengan 10% pupuk organik membentuk 
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kuntum bunga terbanyak, yaitu sebanyak 2.12, sedangkan pada media dengan 20% 

pupuk organik membentuk kuntum bunga sebanyak 1.78 (Tabel 4). Tanaman pada 

media tanpa penambahan pupuk organik membentuk kuntum bunga paling sedikit, 

yaitu sebanyak 1.28 (Tabel 4). 

 

Tabel 5 Panjang filiform, tangkai bunga dan lebar braktea dalam T. chantrieri aksesi 

Kalimantan pada berbagai komposisi media 

  Saat antesis Saat braktea terbuka sempurna 

  

Panjang 

filiform 

(mm) 

Panjang 

tangkai 

(mm) 

Lebar 

braktea 

dalam (mm) 

Panjang 

filiform 

(mm) 

Panjang 

tangkai 

(mm) 

Lebar braktea 

dalam (mm) 

PO (%)             

0 105.19 69.47 21.04 132.42 118.9 33 

10 113.18 86.56 22.87 138.12 117.56 34.87 

20 100 86.64 22.64 134.28 118.57 36.85 

40 - - - - - - 

P 0.59tn 0.07tn 0.76tn 0.87tn 0.73tn 0.45tn 

**= berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%; *= berpengaruh nyata pada taraf 5%; tn= tidak 

berpengaruh nyata pada taraf 5%. Angka-angka pada kolom yang sama pada 

perlakuan yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan 

uji DMRT pada taraf 5%; PO= proporsi pupuk organik; P= probabilitas.  

Pembentukan filiform tidak dipengaruhi oleh komposisi media. Komposisi 

media tidak mempengaruhi panjang tangkai pada saat antesis (P=0.07, Tabel 5) dan 

saat braktea terbuka sempurna (P=0.73, Tabel 5). Komposisi media juga tidak 

menunjukkan pengaruh terhadap lebar braktea dalam pada saat antesis (P=0.76, 

Tabel 5) dan saat braktea terbuka sempurna (P=0.45, Tabel 5). 

 

Tabel 6 Persentase dan frekuensi T. chantrieri aksesi Kalimantan berbunga pada 

berbagai komposisi media 

  
Total jumlah 

tanaman 

Jumlah 

tanaman 

berbunga 

Persentase 

tanaman berbunga 

(%) 

Frekuensi tanaman 

berbunga pada tahap 

pertama1) 

PO (%)         

0 30 21 70.00a 1 

10 30 16 53.33ab 1.18 

20 30 14 46.67b 1.28 

40 30 0 0.00c 0 

P     <0.0001** 0.05tn 

1) Oktober – Desember 2019 (2 bulan); **= berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%; *= 

berpengaruh nyata pada taraf 5%; tn= tidak berpengaruh nyata pada taraf 5%. 

Angka-angka pada kolom yang sama pada perlakuan yang sama diikuti oleh huruf 

yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%; PO= proporsi 

pupuk organik; P= probabilitas. 

 

T. chantrieri aksesi Kalimantan berbunga sebanyak satu sampai dua kali 

sebelum dilakukan aplikasi pupuk daun. Penambahan pupuk organik sangat nyata 

menekan tanaman untuk menghasilkan bunga (P<0.0001, Tabel 6). Hasil uji pada 

Tabel 6 menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis pupuk organik yang diberikan, 
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maka semakin kecil persentase tanaman berbunga, bahkan tanaman pada media 

dengan 40% pupuk organik tidak menghasilkan bunga selama penelitian 

berlangsung (Tabel 6). 

Pertumbuhan T. chantrieri Aksesi Kalimantan pada Berbagai Komposisi 

Media dan Aplikasi Pupuk Daun 

 Seperti halnya pada tahap pertama (18 sampai 26 MSA), T. chantrieri aksesi 

Kalimantan pada tahap pertumbuhan selanjutnya (penelitian tahap kedua, 52 

sampai 60 MSA) secara umum tumbuh lambat. Pada 60 MSA, penambahan 20% 

pupuk organik sangat nyata menghambat pertambahan jumlah daun, panjang daun, 

lebar daun, dan tangkai daun dibandingkan dengan penambahan 10% pupuk 

organik dan tanpa penambahan pupuk organik (Tabel 7). 

 

Tabel 7 Jumlah dan ukuran daun tanaman T. chantrieri aksesi Kalimantan pada 

berbagai komposisi media dan aplikasi pupuk daun 
  

Jumlah daun 
Panjang daun 

(cm) 
Lebar daun (cm) 

Panjang tangkai 

daun (cm)   

MSA 52 60 52 60 52 60 52 60 

PO 

(%) 
                

0 7.33 7.40a 23.14 27.84a 8.27 12.19a 5.31 11.04a 

10 7.23 7.29a 23.21 27.00a 8.65 11.80a 5.57 10.61a 

20 6.63 6.25b 20.30 22.55b 7.91 9.90b 5.61 9.51b 

P 0.15tn 0.0001** 0.11tn 0.0002** 0.42tn 0.0002** 0.83tn 0.0013** 

PD 

(g L-1) 
                

0 7.16 6.81 22.45 26.92 8.55 11.75a 5.72 9.49b 

1 7.10 7.13 22.67 25.79 8.02 11.56ab 5.44 10.91a 

2 6.93 7.03 21.53 25.08 8.28 10.73b 5.33 10.83a 

P 0.74tn 0.05tn 0.75tn 0.14tn 0.70tn 0.018* 0.86tn 0.0018** 

KK 

(%) 
17.02 19.25 27.92 16.44 29.32 14.27 53.32 17.58 

**= berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%; *= berpengaruh nyata pada taraf 5%; tn= tidak 

berpengaruh nyata pada taraf 5%. Angka-angka pada kolom yang sama pada 

perlakuan yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan 

uji DMRT pada taraf 5%; PO= proporsi pupuk organik; PD= konsentrasi pupuk 

daun; P= probabilitas; KK: koefisien keragaman. 

 

Walaupun secara statistik tidak berbeda nyata, namun aplikasi pupuk daun 

dengan konsentrasi 1 g L-1 dan 2 g L-1 cenderung meningkatkan jumlah daun 

(P=0.05, Tabel 7). Aplikasi pupuk daun dengan konsentrasi 2 g L-1 sangat nyata 

meningkatkan panjang tangkai daun yaitu berukuran 10.83 cm pada 60 MSA 

(P=0.0018, Tabel 7). Aplikasi pupuk daun tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ukuran lamina daun, bahkan nyata menghambat pertambahan lebar daun pada 

penambahan 20% pupuk organik dengan lebar 10.73 cm pada 60 MSA (P=0.01, 

Tabel 7).  
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Tabel 8 Waktu berbunga, jumlah kuntum bunga, dan filiform T. chantrieri aksesi 

Kalimantan pada berbagai komposisi media dan aplikasi pupuk daun 

  Saat antesis Saat braktea terbuka sempurna 

  

Antesis 

(hari 

setelah 

pindah 

tanam1)) 

Jumlah 

kuntum 

bunga 

per 

rangkaian 

Jumlah 

filiform 

Panjang 

filiform 

(mm) 

Saat 

braktea 

terbuka 

sempurna 

(hari 

setelah 

antesis) 

Jumlah 

kuntum 

bunga per 

rangkaian 

Jumlah 

filiform 

Panjang 

filiform 

(mm) 

PO 

(%) 
                

0 208.78b 1.39b 3.92 98.75 8.5 2.5 6.03a 149.46 

10 217.76a 1.84a 3.95 106.32 7.8 2.36 6.24a 149.12 

20 220.68a 1.27b 4.88 93.9 10.63 2.72 5.40b 138.27 

P 0.04* 0.0096** 0.08tn 0.59tn 0.07tn 0.15tn 0.01* 0.33tn 

PD 

        

        

(g 

L-1) 

0 212.76 1.4 4.64 99.28 9.16 2.68 6.28 152.08 

1 215.84 1.61 4.25 96.23 8.96 2.46 5.8 142.73 

2 217.25 1.5 3.88 104.37 8.54 2.41 5.66 143.41 

P 0.31tn 0.55tn 0.12tn 0.53tn 0.71tn 0.62tn 0.14tn 0.15tn 

1)Pindah tanam dilakukan 125 hari setelah aklimatisasi (4 bulan); **= berpengaruh sangat 

nyata pada taraf 1%; *= berpengaruh nyata pada taraf 5%; tn= tidak berpengaruh 

nyata pada taraf 5%. Angka-angka pada kolom yang sama pada perlakuan yang 

sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada 

taraf 5%; PO= proporsi pupuk organik; PD= konsentrasi pupuk daun; P= 

probabilitas. 

 

Pada tahap kedua, komposisi media nyata mempengaruhi waktu antesis 

bunga T. chantrieri aksesi Kalimantan (P=0.04, Tabel 8), dan sangat nyata 

mempengaruhi jumlah kuntum bunga (P=0.0096, Tabel 8). Penambahan 10% 

pupuk organik menunda antesis selama 9 hari dibandingkan tanpa pupuk organik 

dan penambahan 20% pupuk organik menunda antesis selama 12 hari dibandingkan 

tanpa pupuk organik (tabel 8), namun tanaman pada media dengan 10% pupuk 

organik menghasilkan jumlah kuntum bunga per rangkaian terbanyak, yaitu 

sebanyak 1.84 kuntum bunga (Tabel 8). Aplikasi pupuk daun tidak mempengaruhi 

jumlah rangkaian bunga dan waktu berbunga T. chantrieri aksesi Kalimantan. 
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Tabel 9  Tangkai dan braktea T. chantrieri aksesi Kalimantan pada berbagai 

komposisi media dan aplikasi pupuk daun 

  Saat antesis Saat braktea terbuka sempurna 

  

Panjang 

tangkai 

(mm) 

Lebar 

braktea 

dalam 

(mm) 

Lebar 

braktea 

luar (mm) 

Panjang 

tangkai 

(mm) 

Lebar 

braktea 

dalam 

(mm) 

Lebar 

braktea 

luar (mm) 

PO 

(%) 
            

0 108.92 23.64 16.92 141.07 37.50a 19.21 

10 101.00 24.32 18.48 133.12 35.28a 20.68 

20 97.72 20.54 17.40 130.36 30.81b 20.31 

P 0.78tn 0.14tn 0.19tn 0.67tn 0.02* 0.11tn 

PD 

(g 

L-1) 

     

   
0 100.28 23.88 17.64 135.24 33.64 20.72 

1 104.88 23.00 17.61 141.96 36.26 20.15 

2 103.79 21.87 17.50 128.08 34.41 19.16 

P 0.97tn 0.52tn 0.98tn 0.29tn 0.06tn 0.16tn 

**= berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%; *= berpengaruh nyata pada taraf 5%; tn= tidak 

berpengaruh nyata pada taraf 5%. Angka-angka pada kolom yang sama pada 

perlakuan yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan 

uji DMRT pada taraf 5%; PO= proporsi pupuk organik; PD= konsentrasi pupuk 

daun; P= probabilitas. 

 

Komposisi media tidak berpengaruh terhadap panjang tangkai, lebar braktea 

dalam, dan lebar braktea luar pada saat antesis. Pada saat braktea terbuka sempurna, 

penambahan 20% pupuk organik nyata menghambat pertambahan lebar braktea 

dalam dengan lebar hanya 30.81 cm (P=0.02, Tabel 9), namun penambahan pupuk 

organik tidak berpengaruh terhadap panjang tangkai dan lebar braktea luar.
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Tabel 10 Persentase dan frekuensi T. chantrieri aksesi Kalimantan berbunga pada 

berbagai komposisi media dan aplikasi pupuk daun 

  
Total jumlah 

tanaman 

Jumlah tanaman 

berbunga 

Persentase 

tanaman berbunga 

(%) 

Frekuensi 

tanaman 

berbunga pada 

tahap kedua1) 

PO 

(%)         

0 30 28 93.33 3.50a 

10 30 25 83.33 3.32a 

20 30 23 76.67 2.26b 

P 
  

0.24tn 0.0073** 

PD 

(g L-1)     
0 30 25 83.33 3.20 

1 30 27 90.00 3.03 

2 30 24 80.00 2.95 

P   0.38tn 0.65tn 

1)Desember 2019 – Maret 2020 (12 minggu); **= berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%; 
*= berpengaruh nyata pada taraf 5%; tn= tidak berpengaruh nyata pada taraf 5%. 

Angka-angka pada kolom yang sama pada perlakuan yang sama diikuti oleh huruf 

yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%; PO= proporsi 

pupuk organik; PD= konsentrasi pupuk daun; P= probabilitas. 

 

Setelah dilakukan aplikasi pupuk daun, penambahan pupuk organik dan 

aplikasi pupuk daun tidak mempengaruhi persentase tanaman berbunga. Komposisi 

media sangat nyata mempengaruhi frekuensi tanaman berbunga (P=0.0073, Tabel 

10). Tanaman pada media dengan 20% pupuk organik menghasilkan bunga lebih 

jarang yaitu sebanyak 2.26 kali, dibandingkan tanaman pada media dengan 10% 

pupuk organik dan tanpa pupuk organik dalam waktu 14 minggu (Tabel 10). 

Frekuensi tanaman berbunga yang lebih jarang pada media dengan 20% pupuk 

organik diduga akibat pertumbuhan tanaman yang kurang optimal, ditunjukkan 

oleh jumlah daun yang paling sedikit, dibandingkan pada media dengan 10% pupuk 

organik dan tanpa pupuk organik. Aplikasi pupuk daun tidak mempengaruhi 

frekuensi tanaman berbunga (Tabel 10). 

 

 

  

Gambar 2 Buah T. chantrieri aksesi Kalimantan umur 18 hari setelah braktea 

terbuka sempurna. 
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T. chantrieri aksesi Kalimantan mulai membentuk buah pada 48 MSA (30 

Desember 2019) akibat terjadinya penyerbukan sendiri pada kuntum bunga. Anter 

terletak sangat dekat dengan stigma sehingga menyebabkan polen dapat mengendap 

di permukaan stigma. T. chantrieri juga dapat menyerbuk silang dengan bantuan 

serangga, seperti Trigona (Zhang et al. 2005), namun di lokasi penelitian tidak 

ditemukan adanya serangga yang hinggap pada bunga. 

 

Tabel 11 Jumlah buah dan waktu berbuah T. chantrieri aksesi Kalimantan pada 

berbagai komposisi media dan aplikasi pupuk daun 

  PO (%)   PD (g L-1) 

 

Berbuah (hari 

setelah braktea 

terbuka 

sempurna) 

Jumlah Buah   

Berbuah (hari 

setelah braktea 

terbuka 

sempurna) 

Jumlah Buah 

0 7.97 1.54b 0 8.49 1.45a 

10 8.67 1.44b 1 7.91 1.62a 

20 8.92 2.17a 2 8.80 1.74b 

P 0.28tn 0.01* P 0.16tn 0.0003** 

**= berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%; *= berpengaruh nyata pada taraf 5%; tn= tidak 

berpengaruh nyata pada taraf 5%. Angka-angka pada kolom yang sama pada 

perlakuan yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan 

uji DMRT pada taraf 5%; PO= proporsi pupuk organik; PD= konsentrasi pupuk 

daun; P= probabilitas. 

 

Komposisi media tidak mempengaruhi saat berbuah (P=0.28, Tabel 11), 

tetapi pada penambahan 20% pupuk organik meningkatkan jumlah buah (P=0.01, 

Tabel 11). Aplikasi pupuk daun sangat nyata mempengaruhi jumlah buah 

(P=0.0003, Tabel 11), namun tidak mempengaruhi waktu berbuah (P=0.16). 

Aplikasi pupuk daun dengan konsentrasi 2 g L-1 sangat nyata menghasilkan buah 

terbanyak, yaitu sebanyak 1.74 buah (Tabel 11). Pupuk daun Growmore (20-20-20) 

mengandung kadar kalium (K2O) sebesar 20%. Pada fase generatif, kalium 

dialokasikan menuju jaringan bunga dan buah sehingga dapat meningkatkan 

produksi buah pada tanaman (Kurniadinata 2018).  

 

 

Perbandingan Pertumbuhan T. chantrieri Hasil Perbanyakan In Vitro 

dengan Hasil Pemisahan Anakan 

 Pertambahan daun baru T. chantrieri hasil perbanyakan in vitro dalam 

penelitian ini relatif lambat; pada tanaman tanpa penambahan pupuk organik, 

pembentukan daun baru terjadi setiap 3-5 minggu. T. chantrieri hasil pemisahan 

anakan pada penelitian Ajisyahputra (2017) dapat menghasilkan daun baru setiap 2 

sampai 4 minggu, namun umur tanaman pada kedua penelitian ini sangat berbeda. 

Tanaman hasil in vitro berasal dari benih yang ditanam pada tahun 2016, sedangkan 

pada penelitian Ajisyahputra (2017) anakan berasal dari tanaman dewasa yang 

berumur lebih dari 5 tahun. Anakan berumur kurang lebih 3-4 bulan. 

T. chantrieri aksesi Kalimantan hasil perbanyakan in vitro mampu 

menghasilkan rangkaian bunga dengan rata-rata jumlah kuntum bunga sebanyak 2 
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sampai 3 kuntum bunga pada 9 bulan setelah aklimatisasi, jumlah filiform sebanyak 

6, dan panjang tangkai bunga mencapai 14 cm. Hasil tersebut sama dengan T. 

chantrieri aksesi Kalimantan hasil pemisahan anakan pada penelitian sebelumnya 

(Ajisyahputra 2017), namun memiliki tangkai bunga dengan panjang 13.74 cm. T. 

chantrieri aksesi Kalimantan hasil perbanyakan in vitro memiliki persentase 

berbuah sebesar 24.90% (n=30), lebih kecil dibandingkan hasil pemisahan anakan 

yang ditumbuhkan dalam pot yaitu sebesar 65% (n=10) (Ajisyahputra 2017). 

Jumlah benih per buah pada T. chantrieri hasil perbanyakan in vitro berjumlah 25 

butir, lebih sedikit dibandingkan hasil perbanyakan ex vitro di lapangan yaitu 

sebanyak 90 sampai 120 butir (Sushanty 2017). 

 Yang dan Yeh (2008) mengatakan bahwa daun tanaman pada kondisi in 

vitro lebih tipis dan memiliki perkembangan jaringan palisade yang lambat 

dibandingkan tanaman pada greenhouse. Tanaman dengan daun lebih tipis 

memiliki potensi terserang patogen lebih tinggi, sehingga daya tahan terhadap 

lingkungan lebih rendah.  

Komposisi media yang optimal perlu dipelajari lebih lanjut sehingga T. 

chantrieri hasil perbanyakan in vitro memiliki pertumbuhan yang baik setelah 

aklimatisasi. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai daya tahan terhadap 

penyakit T. chantrieri hasil perbanyakan in vitro. Dugaan serangan patogen akibat 

kelembapan yang tinggi perlu dikonfirmasi agar diketahui metode proteksi tanaman 

yang tepat. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

Pertumbuhan vegetatif T. chantrieri aksesi Australia dan Kalimantan hasil 

perbanyakan in vitro secara umum terhambat akibat penambahan pupuk organik 

>10% dibandingkan media kontrol (arang sekam, pupuk kandang, dan cocopeat 

1:2:1; v/v), ditunjukkan oleh jumlah daun yang lebih sedikit dan ukuran daun yang 

lebih kecil dengan meningkatnya proporsi pupuk organik dari 10% sampai 40%. 

Namun, penambahan pupuk organik sangat nyata mempercepat braktea terbuka 

sempurna dan meningkatkan jumlah kuntum bunga per tanaman T. chantrieri aksesi 

Kalimantan. Aksesi yang berbunga pada penelitian ini hanya aksesi Kalimantan. 

Aksesi Australia tidak menghasilkan bunga karena pertumbuhan vegetatif 

terhambat akibat terserang penyakit. Aplikasi pupuk daun pada T. chantrieri aksesi 

Kalimantan tidak berpengaruh terhadap jumlah daun dan ukuran daun, tetapi sangat 

nyata memperpanjang tangkai daun. 

 

 

Saran 

Penelitian mengenai pertumbuhan T. chantrieri terkait media perlu 

dilanjutkan. Perlu dipelajari lebih lanjut komposisi media yang tepat untuk 

pertumbuhan T. chantrieri dan metode proteksi tanaman hasil perbanyakan in vitro. 

Perlu dilakukan sterilisasi seluruh komponen media terlebih dahulu sebelum 

digunakan sebagai bahan campuran media. Studi mengenai fase generatif T. 

chantrieri aksesi Australia perlu diketahui untuk membandingkan dengan aksesi 

Kalimantan. Perbaikan lingkungan tumbuh perlu dipelajari lebih lanjut agar T. 

chantrieri hasil perbanyakan in vitro memiliki pertumbuhan yang optimal dan dapat 

beradaptasi dengan baik pada lingkungan ex vitro. 
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