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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Anggrek merupakan tanaman hias yang sangat populer di kalangan 

masyarakat. Anggrek memiliki 800 genera dan 25.000 spesies di dunia  dan tidak 

kurang dari 5000 spesies hidup di wilayah belantara Indonesia (Fauziah dkk., 

2014). Phalaenopsis merupakan salah satu genus anggrek yang populer dengan 

keragaman dan keindahan bunganya. Bunga Phalaenopsis memiliki warna, corak, 

dan aroma yang khas. Bentuk bunganya yang lebih besar dengan warna yang 

bervariasi. Oleh karena itu anggrek genus ini banyak dicari oleh peminatnya. 

Beberapa spesies Phalaenopsis yang dapat ditemukan di Indonesia diantaranya P. 

amabilis, P. javanica, P. sumaterana dan P.  ambionensis. P. amabilis memiliki 

karakter warna bunga putih, berbunga banyak dan tangkai bunga kekar. P. 

javanica memilki karakter bunga berwarna kuning, krem atau pun merah. P. 

amboensis memilki karakter warna bunga kuning, merah dan berbintik. P. 

sumatera dan P. viridis memiliki bunga tebal dan berbintik (Marwoto dkk., 2012). 

Anggrek memiliki nilai ekonomis yang tinggi, baik sebagai bunga potong 

dan sebagai tanaman pot. Permintaan anggrek di pasaran mengalami peningkatan. 

Produksi anggrek sebagai bunga potong di Indonesia pada tahun 2014 – 2015 

mengalami peningkatan sebesar 8,99%. Produksi anggrek tahun 2014 sebesar 

19.739.627 dan tahun 2015 sebesar 21.514.789 tangkai (BPS, 2015). 



2 
 

Kebutuhan permintaan anggrek perlu didukung dengan bibit anggrek yang 

berkualitas dan dalam jumlah besar. Permintaan bibit anggrek sering kali tidak 

dapat terpenuhi dengan metode perbanyakan konvensional. Oleh karena itu, 

diperlukan metode perbanyakan yang tepat, efisien dan cepat seperti kultur 

jaringan yang dapat menghasilkan bibit yang seragam dalam jumlah banyak.  

Aklimatisasi merupakan salah satu tahap kultur jaringan yang sangat 

penting. Aklimatisasi merupakan proses penyesuaian peralihan lingkungan dari 

kondisi heterotrof ke lingkungan autotrof pada planlet tanaman yang diperoleh 

melalui teknik in vitro. Aklimatisasi adalah tahapan paling kritis, karena bibit 

sering mengalami kematian. Faktor-faktor penyebab kematian bibit saat 

aklimatisasi antara lain tingginya respirasi, bibit kurang mampu berfotosintesis, 

busuk atau terkontaminasi oleh mikroorganisme, aerasi dan drainase yang kurang 

baik. Planlet hasil kultur in vitro biasanya memiliki perakaran sedikit dan lemah 

sehingga sangat rentan dan tidak berfungsi dalam keadaan in vivo. Akar akan 

segera mati dan segera diganti dengan akar yang baru. Media tumbuh dengan 

aerase dan drainase baik dapat merangsang pertumbuhan akar. Pertumbuhan akar 

juga dapat mempengaruhi pertumbuhan bagian tanaman lainnya. 

Pertumbuhan bibit anggrek dapat dipacu dengan cara menambahkan  zat 

pengatur tumbuh seperti auksin. Auksin dapat merangsang pembelahan, 

pembesaran, diferensiasi sel, dan merangsang aliran protoplasma pada 

pertumbuhan vegetatif tanaman. Salah satu zat pengatur tumbuh dari golongan 

auksin yaitu Naphtalene Acetic Acid (NAA).  
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Pemberian auksin 100 ppm cenderung lebih baik dibandingkan konsentrasi 

yang lebih rendah pada anggrek Aranda Cristine no. 30 (Widiastoety dan 

Subijanto, 1992) dan auksin konsentrasi sampai dengan 90 ppm meningkatkan 

pertumbuhan vegetatif anggrek Dendrobium Walter Ouernae 4N x Singapore 

White (Krisantini dkk, 1999). Naphtalene Acetic Acid (NAA) juga telah 

digunakan dalam penelitian pertumbuhan anggrek hitam secara in vitro (Untari 

dan Puspitaningtyas, 2006), embriogenesis somatik anggrek bulan (Utami dkk., 

2007), pertumbuhan biji Dendrobium taurulinum J. J. Smith secara in vitro 

(Paramartha dkk., 2012), induksi protocorm like bodies (PLB) anggrek macan 

(Lisnandar dkk., 2012), dan induksi akar pada Grammatophylum sciprtum var. 

citrinum (Isda dan Fatonah, 2014).  

Tahap aklimatisasi merupakan tahap peralihan ke lingkungan dengan 

kelembaban yang rendah sehingga tanaman dapat mengalami transpirasi yang 

berlebihan dan mengakibatkan kekeringan. Transpirasi yang berlebihan pada 

tanaman dapat dicegah dengan pemupukan silika. Silika dapat meningkatkan 

pertumbuhan tanaman (Ma dan Takahashi, 2002) memperkuat dinding sel 

epidermis tanaman (Yuwono dan Yukamgo, 2007), sehingga dapat menekan 

kegiatan transpirasi (Hattori dkk., 2005) dan menurunkan dampak cekaman air 

atau kekeringan (Yuwono dan Yukamgo, 2007), meningkatkan serapan N, P, K 

(Kristanto dkk., 2011), serta mengurangi cekaman abiotik, seperti kekeringan 

(Fitriani dan Haryanti, 2016), dan cekaman biotik seperti serangan hama dan 

penyakit (Epstein, 1999).  
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1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pengaruh pemberian silika dan 

beberapa konsentrasi NAA terhadap pertumbuhan anggrek bulan (Phalaenopsis 

amabilis L.) pada tahap aklimatisasi. 

 Manfaat penelitian adalah mengetahui pengaruh silika dan NAA terhadap 

pertumbuhan anggrek bulan (Phalaenopsis amabilis L.) pada tahap aklimatisasi. 

 
1.3. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah pemberian silika dan NAA meningkatkan 

pertumbuhan anggrek bulan (Phalaenopsis amabilis L.) serta terdapat interaksi 

antara silika yang dapat menekan transpirasi dan NAA yang dapat merangsang 

pertumbuhan akar sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan anggrek bulan 

(Phalaenopsis amabilis L.) pada tahap aklimatisasi. 

  


