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Abstrak 

 
 
Anggrek memiliki bentuk dan corak bunga yang beraneka ragam dan indah dipandang 
mata.Dalam meningkatkan budi daya anggrek, metode kultur jaringan dapat digunakan 
sebagai salah satu perbanyakan tanaman secara cepat karena menghasilkan bibit 
yang seragam dan dalam jumlah banyak, akan tetapi keberhasilannya sangat 
ditentukan oleh banyak faktordiantaranya adalah genotipe tanaman, umur dan jenis 
eksplan serta media kultur yang digunakan termasuk komposisi zat pengatur 
tumbuh.Tujuan penelitian mendapatkan komposisi media yang optimal untuk induksi 
kalus dan regenerasi meriklon anggrek Phalaenopsis pada kultur in vitro. Penelitian 
dilaksanakan pada bulan Oktober 2011-Juni 2012, di Laboratorium Kultur Jaringan 
Tanaman Departemen Agronomi Institut Pertanian Bogor. Bahan tanaman yang 
digunakan adalah populasi F2 anggrek Phalaenopsis hasil selfing dari hibrida (F1) hasil 
persilangan antara Phalaenopsis‘Phuket Beauty’ dengan Phalaenopsis „Zauber Rose’ 
yang sudah berbentuk planlet. Media dasar yang digunakan Murashige & Skoog 
(1962), dengan penambahan zat pengatur tumbuh BAP, TDZ, 2,4 D. Rancangan yang 
digunakan Rancangan Acak Lengkap dengan perlakuan delapan macam komposisi zat 
pengatur tumbuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media M-5 (½ MS + 0,5 mg/l 
BA + 0.5 mg/l TDZ  + 0.2 mg/l 2,4-D) menghasilkan eksplan hidup paling tinggi sebesar 
93.3% dan membentuk kalus lebih cepat yaitu enam minggu setelah kultur pada media 
inisiasi, begitu juga dengan persentase pembentukan bulb, yaitu sebesar 80%. 
 
 
Kata kunci : Kultur jaringan, Phalaenopsis, zat pengatur tumbuh  
 
 

PENDAHULUAN 
 
 

Anggrek memiliki bentuk dan corak bunga yang beraneka ragam dan indah 
dipandang mata. Keindahan bentuk dan bunganya telah membuat tanaman dari 
keluarga “Orchidaceae” ini banyak dikoleksi oleh banyak orang baik hanya untuk hobi 
saja bahkan sampai di perjualbelikan. Sampai saat ini tanaman anggrek banyak 
diminati dibanding jenis tanaman hias lainnya. Lebih dari 75% dari semua jenis anggrek 
yang paling banyak diperdagangkan adalah Phalaenopsis (Griesbach, 2002). Direktorat 
Perbenihan dan Sarana Produksi Direktorat Jenderal Hortikultura (2011) mencatat 
bahwa impor anggrek dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Impor anggrek 
tahun 2008 sebanyak 88.141 US$ pada tahun 2009 meningkat menjadi 165.093 US$ 
dan pada tahun 2010 menjadi 165.513 US$. 
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Upaya peningkatan ketersediaan materi perbanyakan anggrek Phalaenopsis 

untuk menyediakan bibit bermutu dapat dilakukan secara vegetatif maupun generatif. 
Secara vegetatif Phalaenopsis diperbanyak dengan induksi tunas samping ataupun 
induksi meriklon atau tunas dari mata tunas dorman dari tangkai bunga dalam kultur in 
vitro, sedangkan secara generatif dengan menggunakan biji anggrek. Perbanyakan 
secara generatif dengan cara perkecambahan biji secara in vitro (Young et al., 2001), 
kemungkinan akan menghasilkan bibit yang tidak seragam apalagi jika benih hasil 
persilangan dimana tetua bersifat heterosigot. Masih terbatasnya teknologi 
perbanyakan anggrek Phalaenopsis dalam waktu yang cepat dan sesuai induknya, 
menjadi hambatan bagi pemulia untuk melepas varietas baru hasil silangannya terkait 
dengan ketersediaan benih. 

 
Metode kultur jaringan dapat digunakan sebagai salah satu perbanyakan 

tanaman secara cepat karena menghasilkan bibit yang seragam dan dalam jumlah 
banyak. Saat ini beberapa anggrek monopodial yang berhasil dikembangkan secara 
meriklon menggunakan teknik ini diantaranya adalah: jenis Arachnis, Aranda, 
Aranthera, Ascocenda, Dorotis, Doritaenopsis, Phalaenopsis, Dendrobium, 
Rhyncostylis, Vanda, dan lain-lain. Dalam penggunaan metode kultur jaringan, 
keberhasilannya sangat ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya adalah genotipe 
tanaman, media, umur dan jenis eksplan yang digunakan dan lain-lain. Pada umumnya 
media kultur jaringan mengandung unsur hara makro dan mikro, sukrosa, vitamin, 
asam amino dan zat pengatur tumbuh. Sedangkan eksplan yang umumnya digunakan 
adalah tunas apikal, nodus batang, tunas aksiler/ lateral, daun, infloresen/ kuncup 
bunga dan akar. Beberapa teknologi/ protokol perbanyakan cepat dan efisien secara in 
vitro pada anggrek telah banyak dilaporkan (Kerbauy, 1984; Goh, 1990; Sagawa, 1990; 
Seeni and Latha, 1992; Ernst, 1994; Leroux et al., 1997). 

 
Genotipe-genotipe tanaman yang berkarakter unggul hasil persilangan untuk 

dapat dimanfaatkan sebagai varietas baru atau sebagai materi pemuliaan selanjutnya 
tentunya harus melalui tahap seleksi. Seleksi adalah salah satu kegiatan yang sangat 
penting dalam suatu program pemuliaan tanaman (Sleper and Phoelman, 2006). 
Seleksi untuk hibrida hasil persilangan pada Phalaenopsis berdasarkan karakter bunga 
baru dapat dilakukan sekitar 3 tahun setelah penyemaian benih karena tanaman baru 
berbunga sekitar 3 tahun sejak penyemaian. Ketika telah diperoleh individu hibrida 
unggul baru dilakukan propagasi klonal untuk penyediaan bibit yang diperlukan sesuai 
syarat pendaftaran varietas baru. Propagasi klonal tersebut terkendala oleh 
terbatasnya eksplan dari individu hibrida terpilih dan laju propagasi kultur yang 
umumnya masih lambat. Dengan prosedur konvensional tersebut diperkirakan perlu 
waktu sekitar 6 tahun sejak penyilangan hingga hibrida baru dapat didaftarkan. 
Terdapat suatu pendekatan untuk percepatan perolehan varietas baru, yaitu dengan 
mengembangkan liniklon dari individu-individu dalam populasi tanaman hibrida lebih 
awal sehingga ketika hibrida terpilih diketahui pada saat tanaman berbunga, benih atau 
bibit dari liniklon dari individu terpilih sudah tersedia di laboratorium. Strategi ini 
diperkirakan dapat mempercepat waktu perolehan hibrida dan pendaftaran varietas 
baru anggrek Phalaenopsis. 

 
 

BAHAN DAN METODE 
 
 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Tanaman Departemen 
Agronomi Institut Pertanian Bogor mulai bulan Oktober 2011 sampai Juni 2012. Bahan 
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tanaman yang digunakan adalah populasi F2 anggrek Phalaenopsis hasil selfing dari 
hibrida (F1) hasil persilangan antara Phalaenopsis‘Phuket Beauty’ dengan 
Phalaenopsis „Zauber Rose’ yang sudah berbentuk planlet. Bahan kimia yang 
digunakan adalah media dasar Murashige & Skoog (1962), dengan penambahan zat 
pengatur tumbuh BAP, TDZ, 2,4 D.  

 
Percobaan disusun menggunakan rancangan acak lengkap satu faktor, yaitu 

komposisi media yang terdiri dari delapan macam media perlakuan yaitu : M-1 (½ MS + 
0.5 mg/l BA + 0 mg/l TDZ), M-2 (½ MS + 0.5 mg/l BA + 0.5 mg/l TDZ), M-3 (½ MS + 0.5 
mg/l BA + 1.0 mg/l TDZ), M-4 (½ MS + 0.5 mg/l BA + 1.5 mg/l TDZ), M-5 (½ MS + 0.5 
mg/l BA + 0.5 mg/l TDZ  + 0.2 mg/l 2,4-D), M-6 (½ MS + 0.5 mg/l BA + 1.0 mg/l TDZ + 
0.4 mg/l 2,4-D), M-7 (½ MS + 0.5 mg/l BA + 1.5 mg/l TDZ + 0.6 mg/l 2,4-D) dan M-8 (½ 
MS + air kelapa 100 ml/liter). Eksplan yang digunakan ialah daun Phalaenopsis yang 
berasal dari planlet hasil penyemaian biji secara in vitro. Setiap perlakuan terdiri dari 3 
ulangan, tiap ulangan terdapat 5 botol, setiap botol berisi 1 potongan daun. Tahap awal 
percobaan ialah eksplan yang berupa daun planlet Phalaenopsis diiris/disayat ditanam 
pada media perlakuan kemudian ditempatkan di ruang gelap. 

 
Peubah yang diamati antara lain adalah % eksplan hidup (berapa lama daun 

tetap hijau pada medium perlakuan), waktu muncul plb (MST), jumlah plb yang 
terbentuk, warna plb yang terbentuk, waktu plb mulai berkecambah, % plb membentuk 
tunas/berkecambah, jumlah akar, panjang akar dan panjang daun.  
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

Zat pengatur tumbuh mempunyai peran yang sangat penting dalam 
pembentukan kalus maupun regenerasi tanaman. Seperti pada tanaman lainnya, 
proses embrio somatik pada Phalaenopsis dapat dilakukan secara tidak langsung 
melalui tahapan pembentukan kalus dan membutuhkan zat pengatur tumbuh yang 
spesifik (Arnold et al., 2002). Tahapan pembentukan kalus diawali dengan inisiasi kalus 
dari eksplan. Dalam penelitian ini inisiasi dilakukan menggunakan eksplan daun 
Phalaenopsis yang berasal dari biji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pada 
delapan media inisiasi M-1 hingga M-8 pada irisan daun tidak langsung membentuk 
kalus, akan tetapi didahului dengan pembengkakan jaringan daun meskipun tidak 
semua eksplan mengalami hal tersebut (Gambar 1a). Pembengkakan eksplan 
merupakan pemanjangan sel disebabkan adanya 2,4-D (Gill et al., 2004). Tidak semua 
media memberikan dampak yang sama pada irisan daun. Media yang memberikan 
respon pembengkakan  hanya media yang mengandung BA,TDZ dan 2,4-D (Gambar 
1a). Sedangkan media M-8 yang tidak mengandung ketiga macam hormon tersebut 
tidak menunjukkan respon pembengkakan yang signifikan pada eksplan daun yang 
ditanam. Pada umumnya daun yang diiris masih berwarna hijau hingga 6 minggu 
setelah tanam dan inkubasi diruang gelap. Lambat laun eksplan berubah kuning 
kecoklatan dan kemudian menghitam. Persentase eksplan yang berubah hitam 
semakin besar pada beberapa media yang digunakan seiring berjalannya waktu. 
Bahkan pada media M2 eksplan semuanya menghitam. 

 
Perubahan warna atau kesegaran eksplan tidak menjadi tanda bahwa eksplan 

yang kecoklatan tidak mampu membentuk kalus. Eksplan yang berubah coklat muda 
beberapa masih mampu membentuk kalus (Gambar 1c). Inisiasi kalus pada kedelapan 
macam media perlakuan masing-masing berbeda, umumnya media yang mengandung 
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kombinasi yang seimbang antara ketiga macam zat pengatur tumbuh lebih cepat 
membentuk kalus (Gambar 1b). Hal tersebut disebabkan karena pemakaian dosis zat 
pengatur tumbuh yang terlalu tinggi dan tidak seimbang sehingga proses pembelahan 
sel terhambat. Media M-5 mampu membentuk kalus paling cepat yaitu enam minggu 
setelah tanam. Hal ini karena media M-5 mengandung kombinasi zat pengatur tumbuh 
yang seimbang antara auksin dan sitokinin. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan de 
Klerk et al. (1999) bahwa TDZ merupakan senyawa non kunjugasi yang dapat diserap 
secara langsung dari medium oleh eksplan atau tanaman in vitro. Oleh karena 
pengaruhnya yang sangat kuat, hormon ini digunakan dalam konsentrasi yang rendah 
dibanding jenis sitokinin yang lain. Selain itu penelitian lainnya membuktikan bahwa 
TDZ sebagai salah satu senyawa Phenylurea sintetik (Hamidah et al., 1997) banyak 
menentukan dalam inisiasi kalus (Singh dan Syamal, 2001). Respon eksplan terhadap 
hormon ini sangat dipengaruhi oleh konsentrasinya (Nhut et al,. 2001b).  

 
Respon eksplan dalam pembentukan kalus berbeda-beda (Tabel 1). Pada 

beberapa media perubahan eksplan dari hijau menjadi hitam terlihat bahwa eksplan 
yang menghitam jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan yang masih hijau. 
Pesentase eksplan hidup (daun tetap hijau pada media perlakuan) tertinggi terdapat 
pada media M-5 (93.3%). Pada beberapa media lain persentase eksplan hidup 
bervariasi, dimana yang paling rendah pada media M-2 dan M-7 yaitu sebesar 20%. 
Rendahnya persentase eksplan hidup dikarenakan oleh penggunaan zat pengatur 
tumbuh yang kurang seimbang sehingga proses pembelahan sel menjadi terhambat. 
Persentase pembentukan kalus tertinggi sebesar 80% terbentuk dari media M-5. Media 
tersebut ternyata merupakan media yang sesuai untuk pembentukan kalus. Hal ini 
karena media M-5 mengandung kombinasi zat pengatur tumbuh yang seimbang antara 
auksin dan sitokinin. Keseimbangan ini mampu mendorong terbentuknya kalus. Media 
yang mengandung kombinasi auksin dan sitokinin dengan konsentrasi yang tidak 
seimbang kemampuan menstimulasi terbentuknya kalus lebih rendah. Pengaruh media 
M-5 terhadap pembentukan kalus terjadi akibat kontribusi kombinasi zat pengatur 
tumbuh antara BA, TDZ dan 2,4-D yang seimbang untuk pembelahan sel. Berdasarkan 
penelitian terdahulu pengaruh thidiazuron sangat penting untuk proses morfogenesis in 
vitro ataupun embriogenesis somatik karena potensinya sebagai bioregulan (Jiang et 
al., 2005). Namun demikian apabila thidiazuron digunakan tanpa kombinasi zat 
pengatur tumbuh yang lain, pengaruhnya akan berbeda. 

 
Persentase eksplan membentuk plb (Protocorm likes Bodies) tertinggi yaitu 

sebesar 80% juga terbentuk pada media M-5 (Gambar 2 f dan g). Hal tersebut 
menunjukkan bahwa media M-5 mempunyai kemampuan yang optimal untuk 
pembentukan kalus dan plb. Sedangkan pada beberapa media yang lain makin lama 
persentase membentuk plb semakin rendah dikarenakan kalus yang sudah terbentuk 
tidak mampu bertahan hidup dan akhirnya kalus mengalami kematian. 

 

   
a b c 

Gambar 1. Inisiasi kalus irisan eksplan daun yang mulai membengkak (a, b dan c) 
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Tabel 1. Pengaruh komposisi media inisiasi terhadap perubahan eksplan daun 

Phalaenopsis pada 6 MST 
 

Media 
Jumlah 
eksplan 

Respon eksplan 
% eksplan 

hidup 

% eksplan 
membentuk 

kalus 

% eksplan 
membentuk 

plb 
Perubahan warna eksplan 

hijau kuning coklat 

M-1 15 9 1 5 60.0 60.0 60.0 

M-2 15 3 3 9 20.0 0.0 0.0 

M-3 15 7 0 8 46.6 33.0 20.0 

M-4 15 8 2 5 53.3 40.0 40.0 

M-5 15 14 1 0 93.3 80.0 80.0 

M-6 15 5 4 6 33.3 20.0 13.3 

M-7 15 3 3 9 20.0 6.6 6.6 

M-8 15 5 5 5 33.3 13.3 6.6 

 
 

    
a b c d 

Gambar 2. Eksplan daun mulai berkalus membentuk proembrio/plb (d, e, f dan g) 
 
 

KESIMPULAN 
 
 

Modifikasi zat pengatur tumbuh yang seimbang antara auksin dan sitokinin 
dapat menstimulasi terbentuknya kalus anggrek phalaenopsis. Embrio somatik dapat 
diinduksi melalui tahapan inisiasi kalus, proliferasi kalus dan selanjutnya untuk 
perkembangannya kalus diregenerasikan menjadi tanaman. Media M-5 (½ MS + 0.5 
mg/l BA + 0.5 mg/l TDZ + 0.2 mg/l 2,4-D) merupakan media yang paling baik untuk 
menginisiasi kalus dan membentuk plb. 
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