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ABSTRAK 

Satu penelitian  tentang  perbanyakan  beberapa  species  anggrek  hutan  langka 

Sumatera   Utara   melalui   kultur   in-vitro.   Objektif   penelitian   adalah  untuk 

memperoleh  formulasi   media  dan  kaedah  yang  sesuai  untuk  menginduksi 

pertumbuhan dan perkembangan beberapa anggrek hutan langka Sumatera Utara 

yang  berkualitas  baik.  Penelitian  dilaksanakan  dengan  menggunakan  model 

penelitian Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang  disusun secara non faktorial 

yaitu  modifikasi  media  MS  yang  dikombinasikan  dengan   konsentrasi  BAP 

(6-Benzylaminopurine) yang berbeda terhadap persentase eksplan anggrek hitam 

dan  gerigi  membentuk  PLB,  jumlah  tunas  dan  tinggi  tunas.  Penelitian  ini 
dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Balai Penelitian Marihat Pusat 
Penelitian  Kelapa  Sawit  (PPKS),  Pematang  Siantar-  Sumatera  Utara,  yang 
dimulai  pada  bulan  Maret  sampai  Juni  2006.  Modifikasi  media  kultur  yang 

mengandung 2/3 konsentrasi NH4NO3 dan KNO3 yang dikombinasikan dengan 1 

mg/l BAP (T6) menghasilkan persentase signifikan tertinggi eksplan membentuk 

protocorm like body (PLB) (83.3% dan 86.7%), rata-rata jumlah tunas (13.7 dan 

12.7) dengan rata-rata tinggi tunas yang terhasil (1.2cm). 

Kata Kunci : anggrek hutan langka, sumatera utara, in-vitro 

PENDAHULUAN 

Sumatera Utara sebagai daerah yang penuh dengan khasanah flora maupun 

fauna  merupakan salah satu tujuan (destinasi) untuk kegiatan eksplorasi Flora 

Nusantara, mempunyai hutan hujan tropis yang menarik yang dipenuhi 

dengan  pohon-pohon raksasa, dan beraneka jenis burung serta beraneka ragam 

anggrek liar yang unik dan tumbuh subur di daerah pegunungan yang menjadikan 

satu ciri dan khasanah daerah Sumatera Utara. Terdapat enam species anggrek 

yang   tergolong   sangat   langka   didunia   yang   tumbuh   di   dalamnya,   yaitu 

anggrek  bulan  putih  (Phalaenopsis  amabilis),  Vanda   tricolor,  Phalaenopsis 

gigantea,Dendrobium carpa, anggrek hitam dan Papheopelium. Karena  hampir 

punah, keenam species ini dilarang diperjual belikan dan diperlukan upaya untuk 

memperbanyak  atau  menangkarkan  melalui  sistem  kultur  in  vitro.  Sistem  ini 

merupakan salah satu cara untuk penyelamatan berbagai anggrek hutan khususnya 

di Sumatera Utara, karena  dengan hilangnya satu species anggrek merupakan 

kehilangan yang sangat besar dalam Dunia ilmu pengetahuan (LIPI,2003). 

Perbanyakan  melalui  kultur  in-vitro  diharapkan  dapat  memperbanyak 

tanaman   anggrek   dalam   jumlah   besar,   homogen   dan   bermutu,   sehingga 

masyarakat  dapat   menikmati  nilai  estetika  yang  tinggi  dari  masing-masing 

anggrek hutan Sumatera Utara.  Lebih lanjut, Abidin (1996) menyatakan usaha 

perbanyakan tanaman anggrek secara komersial mempunyai prospek yang cerah 

karena tingkat kebutuhan anggrek di dalam negeri yang meningkat pesat hampir 
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di seluruh kota-kota di Indonesia dengan laju rata-rata konsumsi yang lebih tinggi 

dari produknya. 

Oleh  karena  itu,  penelitian  “Perbanyakan  Beberapa  Species  Anggrek 

Hutan  Langka  Sumatera Utara Melalui Kultur In Vitro” dilaksanakan dengan 

tujuan  untuk   memperoleh  formulasi  media  dan  kaedah  yang  sesuai  untuk 

menginduksi  pertumbuhan  dan  perkembangan  beberapa  anggrek  hutan  langka 

Sumatera Utara yang berkualitas baik,  seragam setiap species, pertumbuhannya 

cepat dan diperoleh dalam jumlah yang besar dan  sekaligus sebagai alternatif 

pemecahan mengatasi kepunahan spesies anggrek hutan. 
 

METODE PENDEKATAN 

Penelitian  ini   dilaksanakan   di   Laboratorium   Kultur   Jaringan   Balai 

Penelitian  Marihat  Pusat  Penelitian  Kelapa  Sawit  (PPKS),  Pematang  Siantar- 

Sumatera Utara. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni 2006. 

Bahan eksplan (Anggrek) yang dikoleksi dari hutan Taman Wisata Alam 

Sibolangit (TWA), Cagar Alam (CA) Sibolangit, dan Tangkahan (Bahorok). Alat 

yang digunakan dalam penelitian antara lain becker glass, cawan petri, autoklaf, 

laminar air flow cabinet, timbangan analitik, magnetic stirer dan lain-lain. 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) non  faktorial dengan setiap kombinasi perlakuan terdiri dari 10 eksplan 

(unit) per ulangan. Parameter yang diamati adalah persentase eksplan membentuk 

protokorm,  jumlah  tunas,   panjang   tunas.  Perlakuan  yang  digunakan  pada 

penelitian  ini  adalah  modifikasi  media   padat  Murashige  and  Skoog  (MS) 

(M1 = 1/3 konsentrasi dari NH4NO3 (Amonium nitrat)  dan KNO3 (Potassium 

nitrat); M2 = 2/3 konsentrasi dari NH4NO3 dan KNO3; M3 = 3/3 konsentrasi dari 

NH4NO3  dan  KNO3;  M4  =  4/3  konsentrasi  dari  NH4NO3  dan  KNO3 

dikombinasikan dengan pemberian BAP (6-Benzylaminopurine) dengan tingkat 

konsentrasi  yang  berbeda  (B0   =  0,0  mg/l;  B1    =  0,5  mg/l;  B2    =  1,0  mg/l; 

B3  = 2,0 mg/l). 

Penyiapan dan sterilisasi eksplan dilakukan dengan mengambil eksplan 

dari sel meristem (daerah pada ujung tanaman kira-kira sebesar 0,1-0,5 mM) dan 

tunas aksil (tunas  samping, yang terdapat pada ketiak daun) dengan panjang 10 

cm   atau   kurang.   Pengambilan   eksplan   dengan   menggunakan   pisau   steril. 

Selanjutnya eksplan yang telah diambil dicuci  dengan air mengalir selama 30 

menit untuk melarutkan debu, kotoran memecahkan koloni bakteri dan cendawan 

yang ada dipermukaan eksplan. Tunas yang telah dibuang daunnya  dicelupkan 

dalam alcohol 70% dan dimasukkan dalam gelas piala steril yang berisi larutan 

Clorox 30% (satu bagian Clorox dan empat bagian aquadest), selama 5-7 menit 

kemudian  dibilas  dengan  aquadest.  Setelah  dibilas,  eksplan  dimasukkan  lagi 

dalam  larutan  Clorox  lain  dengan  konsentrasi  10%.  Rendam  eksplan  dalam 

larutan ini selama lima menit, bilas tiga kali dalam aquadest steril sambil dikocok. 

Untuk mengambil eksplan dari larutan pencuci, gunakan pinset steril. 
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Pada  induksi  tunas,  eksplan  yang  telah  disterilkan  diletakkan  dalam 

petridish steril berdiameter 12 cm. Eksplan kemudian diiris-iris antara dua buku 

dengan menggunakan  pisau steril. Mata tunas aksil terdapat pada buku dengan 

posisi selang seling. Tiap bagian  diambil dengan pinset steril dan dimasukkan 
secara hati-hati kedalam media. 

Pada induksi  akar  planlet  terbaik  yang  dihasilkan  dari  induksi  tunas, 

kemudian diperbanyak (subkultur) pada media dengan kombinasi perlakuan yang 

terbaik pada eksperimen induksi tunas. Setelah tiga minggu eksplan diambil untuk 

dilakukan pengakaran ke dalam media ½ MS (½ konsentrasi hara makro) dengan 
mengurangkan kadar sukrosa menjadi 10 gram per liter media dengan pemberian 

IBA (3-Indolebutyric Acid) 0,5 mg/l. Parameter yang diamati adalah  persentase 

tunas membentuk akar, jumlah akar, panjang akar. Waktu yang diperlukan untuk 

induksi akar yaitu 21 hari. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah dua minggu di kultur, perubahan morfologi terjadi pada eksplan 

dimana  eksplan mengalami pembengkakan. Dalam empat sampai enam minggu 

setelah dikultur pembengkakan semakin membesar yang diakibatkan pembelahan 

sel  dan  membentuk  struktur   nodul  yang  banyak  dan  menggumpal  secara 

terstruktur  (protocorm  like  body=PLB).   Selanjutnya  dalam  delapan  minggu 

setelah dikultur, tunas kelihatan terbentuk. 
 

Tabel 1. Efek   kombinasi modifikasi media MS dengan konsentrasi BAP yang 

berbeda  terhadap persentase eksplan anggrek hitam membentuk PLB, 

jumlah tunas dan tinggi tunas. 
 

Treatment  Kode Persentase Rata-rata Rata-rata 
Modifikasi MS 

(NH4NO3 dan 
BAP 

(mgL
-1

) 
 eksplan 

membentuk 
jumlah tunas 
per eksplan 

tinggi tunas 
(cm) 

KNO3)   PLB (%)   

1/3 konsentrasi 0.0 T1 3.3e 1.3c 0.9cd 
1/3 konsentrasi 0.5 T2 36.7d 6.7b 0.87d 

1/3 konsentrasi 1.0 T3 70bc 8b 0.9cd 

1/3 konsentrasi 2.0 T4 66.7bc 7.3b 0.87d 

2/3 konsentrasi 0.0 T5 0e 1c 1.3ab 

2/3 konsentrasi 0.5 T6 36.7d 7.3b 1.1bcd 

2/3 konsentrasi 1.0 T7 83.3a 13.7a 1.2abc 

2/3 konsentrasi 2.0 T8 73.3abc 8.7b 1bcd 

1 konsentrasi 0.0 T9 0e 1c 1.1bcd 

1 konsentrasi 0.5 T10 36.7d 6.7b 0.9cd 

1 konsentrasi 1.0 T11 73.3abc 8b 1bcd 

1 konsentrasi 2.0 T12 70bc 6.7b 0.9cd 

4/3 konsentrasi 0.0 T13 0e 1c 1.1bcd 

4/3 konsentrasi 0.5 T14 36.7d 8.7b 14a 

4/3 konsentrasi 1.0 T15 76.7ab 8b 1.1abcd 

4/3 konsentrasi 2.0 T16 63.3c 6.7b 0.9cd 

KK (%)   14.2% 12.35% 12.6% 
Angka-angka yang diikuti huruf berbeda pada baris dan kolom yang sama, adalah 
berbeda nyata (p = 0.05) menurut DNMRT. 
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Pada  Tabel  1.  menerangkan  efek  dari  modifikasi  media  MS  yang 
dikombinasikan  dengan  konsentrasi  BAP  yang  berbeda  terhadap  persentase 

eksplan   anggrek   hitam  membentuk  PLB,  jumlah  tunas  dan  tinggi  tunas. 

Modifikasi media kultur yang mengandung 2/3 konsentrasi NH4NO3 dan KNO3 

yang   dikombinasikan   dengan   1   mg/l   BAP   (T7)   menghasilkan   persentase 

signifikan tertinggi eksplan membentuk PLB (83.3%) diikuti kombinasi 

modifikasi media kultur yang mengandung 2/3 konsentrasi NH4NO3 dan KNO3 

dengan 1 mg/l BAP (T15) dengan persentase pembentukan  PLB adalah 76.6%. 

Sementara perlakuan tanpa BAP (T5, T9 dan T13) didapati hampir keseluruhan 

tidak membentuk PLB kecuali (T1) sebanyak 3.3%. Pada parameter jumlah tunas, 

modifikasi media kultur yang mengandung 2/3 konsentrasi NH4NO3 dan KNO3 

yang  dikombinasikan  dengan  1  mg/l  BAP  (T7)  juga  menghasilkan  rata-rata 

jumlah tunas yang tertinggi signifikan (13.7). Walaupun perlakuan ini (T7) tidak 

memberikan rata-rata tinggi tunas signifikan tertinggi tetapi rata-rata tinggi tunas 

yang  terhasil  (1.2  cm)  adalah  masih  dalam  tahap  toleransi  terhadap  rata-rata 

tertinggi signifikan yang terhasil daripada perlakuan kombinasi modifikasi media 

kultur yang mengandung 4/3 konsentrasi NH4NO3 dan KNO3  dengan 0.5 mg/l 

BAP (T14). 

 
Table 2. Efek kombinasi modifikasi media MS dengan konsentrasi BAP yang 

berbeda  terhadap persentase eksplan anggrek gerigi membentuk PLB, 

jumlah tunas dan tinggi tunas 

 
Treatment  Kode Persentase Rata-rata Rata-rata 

Modifikasi MS 
(NH4NO3 dan 

BAP 

(mgL
-1

) 
 eksplan 

membentuk 
jumlah tunas 
per eksplan 

tinggi 
tunas (cm) 

KNO3)   PLB (%)   
1/3 Konsentrasi 0.0 T1 0g 1g 0.8c 
1/3 Konsentrasi 0.5 T2 30f 4.3f 1abc 

1/3 Konsentrasi 1.0 T3 63.3d 8bc 0.9bc 

1/3 Konsentrasi 2.0 T4 70bcd 7.3bc 0.9bc 

2/3 Konsentrasi 0.0 T5 0g 1g 1.2ab 

2/3 Konsentrasi 0.5 T6 40e 5def 0.9bc 

2/3 Konsentrasi 1.0 T7 86.7a 12.7a 1.2ab 

2/3 Konsentrasi 2.0 T8 76.7b 8.3b 0.9bc 

1 Konsentrasi 0.0 T9 0g 1g 1abc 

1 Konsentrasi 0.5 T10 36.7ef 6.3cde 0.9bc 

1 Konsentrasi 1.0 T11 73.3bc 8bc 1.1abc 

1 Konsentrasi 2.0 T12 70bcd 7bc 1abc 

4/3 Konsentrasi 0.0 T13 0g 1g 1.3a 

4/3 Konsentrasi 0.5 T14 30f 4.7ef 1.1abc 

4/3 Konsentrasi 1.0 T15 76.7b 7.7bc 1abc 

4/3 Konsentrasi 2.0 T16 66.7cd 6.7bcd 0.9bc 

KK (%)   11.5% 14% 12% 
Angka-angka yang diikuti huruf berbeda pada baris dan kolom yang sama, adalah 
berbeda nyata (p = 0.05) menurut DNMRT. 
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Pada  Tabel  2  menerangkan  efek  dari  modifikasi  media  MS  yang 

dikombinasikan  dengan  konsentrasi  BAP  yang  berbeda  terhadap  persentase 

eksplan anggrek gerigi membentuk PLB, jumlah tunas dan tinggi tunas. Dari data 

analisis diperoleh bahwa  persentase signifikan tertinggi eksplan anggrek gerigi 
membentuk PLB juga diperoleh pada  perlakuan (T7) sebesar 86.7% dan juga 

signifikan tertinggi terhadap rata-rata jumlah tunas terbentuk (12.7) dengan tinggi 

tunas  rata-rata  adalah  1.2  cm.  Pada  eksplan  anggrek  gerigi,  perlakuan  tanpa 
pemberian BAP didalam media kultur tidak membentuk PLB sama sekali. 

Dari data analisis, diperoleh bahwa pemberian BAP kedalam media kultur 

anggrek  adalah diperlukan pada regenerasi anggrek. 1 mg/l adalah konsentrasi 

terbaik untuk  menghasilkan persentase eksplan membentuk PLB, jumlah tunas 

dan juga penghasilan  rata-rata  tinggi tunas. Menurut Zaerr dan Mapes (1982) 

dalam Toruan (1991), BAP sangat efektif  merangsang penggandaan tunas pada 

lebih  dari  30  jenis  tanaman.  Lebih  lanjut   Tokuhara  dan  Masahiro  (2001) 

menyatakan, BAP sebanyak 4.4 µM disamping pemberian 0.5 µM α-naphthalene 

acetic acid (NAA) berpengaruh signifikan terhadap regenerasi phalaenopsis. Pada 

spesies tanaman lain, Aziz et.al., (2003) menyatakan bahwa BAP berpengaruh 

signifikan terhadap multilikasi tunas dari eksplan tunas apikal (shoot tip) pokok 

pepaya.  Sementara itu, induksi tunas dari eksplan daun dan tangkai daun pepaya 

cv Eksotika juga sukses diperoleh  dengan menggunakan perlakuan 1 mg/l BAP 

dan 0.05 mg/l NAA dalam media kultur MS (Panjaitan, 2003). Ilustrasi tersebut di 

atas dapat menerangkan bahwa BAP adalah penting dalam aktivitas pembelahan 

sel  dan  yang  berkorelasi  terhadap  pembentukan  tunas  pada  berbagai  spesies 

tanaman termasuk juga memberikan respon positif kepada anggrek. 

Pengakaran  dengan   menggunakan   perlakuan   media   kultur   ½  MS 

(½  konsentrasi hara makro) dengan mengurangkan kadar sukrosa menjadi 10 
gram per liter media dengan pemberian IBA (3-Indolebutyric Acid) 0,5 mg/l telah 

didapati  bahwa  pada  spesies   anggrek  hitam  dan  gerigi,  persentase  tunas 

membentuk akar adalah 80%, rata-rata jumlah akar 3 dan 2 dan rata-rata panjang 

akar 2.5 dan 2 cm. 

 
KESIMPULAN 

Kombinasi  modifikasi  media  kultur  yang  mengandung  1/3  konsentrasi 

NH4NO3 dan  KNO3 dengan 1 mg/l BAP adalah merupakan kombinasi terbaik 

untuk kaedah regenerasi tunas  anggrek liar Sumatera Utara. Kaedah regenerasi 

pokok anggrek yang telah dilaksanakan merupakan kaedah yang potential untuk 

menghasilkan   mutu   bibit   tanaman   dan   juga   potensial   untuk   pelaksanaan 

transformasi genetik anggrek 
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