
1 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Anggrek telah menempati posisi yang signifikan dalam industri bunga 

potong karena daya tariknya, umur simpan yang lama, produktivitas tinggi, 

musim bunga yang tepat, kemudahan pengepakan, dan transportasi (Arditti, 

2008). Dalam perdagangan internasional, di antara sepuluh bunga potong teratas, 

anggrek menempati posisi keenam. Nilai rata-rata perdagangan anggrek potong 

selama 2007-2012 adalah US $ 483 juta. Pada tahun 2012, ada lebih dari 40 

negara pengekspor dan 60 negara penanam anggrek di seluruh dunia, dan total 

nilai perdagangannya mencapai US $ 504 juta. Belanda adalah negara teratas 

pengekspor anggrek di dunia (39,67% dari pasar anggrek dunia) diikuti oleh 

Thailand (28,41%), Taiwan (10%), Singapura (10%), dan Selandia Baru (6%) 

(Reddy, 2016). Indonesia tidak tercantum dalam daftar tersebut karena nilai 

ekspornya yang masih sangat rendah. 

Karena banyak diminati untuk dibudidayakan baik sebagai bunga potong 

maupun bunga pot, anggrek menjadi salah satu potensi bisnis yang cukup 

menjanjikan. Terlepas dari itu, produksi dan nilai ekspor – impor anggrek di 

Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun (Badan Pusat Statistik, 2013). 
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Tabel 1.1 Nilai ekspor dan impor anggrek tahun 2009 – 2012 

Tahun Hasil Produksi Nilai Ekspor (Rp) Nilai Impor (Rp) 

2009 16.205.949 batang 13.623.842.592,- 5.683.291.603,- 

2010 14.050.445 batang 11.775.804.921,- 525.736.322,- 

2011 15.490.256 batang 8.758.640.908,- 640.234.607,- 

2012 20.727.891 batang 6.555.768.889,- 645.118.296,- 

(Badan Pusat Statistik, 2013).   

Salah satu jenis tanaman anggrek yang berasal dari Indonesia dan 

memiliki nilai ekonomi cukup tinggi adalah anggrek Cattleya. Anggrek ini 

memiliki harga yang relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan anggrek bulan, 

anggrek kasut kumis, anggrek bulan bintang, anggrek jingga, anggrek larat, 

anggrek hitam, dan anggrek calus vanda. Hal ini dikarenakan anggrek Cattleya 

memiliki bunga yang indah dan corak warnanya yang bervariasi. Ada beberapa 

macam warna bunga anggrek Cattleya yaitu ungu muda, ungu tua, kuning, dan 

merah. Kecuali itu, anggrek ini tidak mudah layu sehingga banyak yang 

membudidayakannya (Dewir dkk., 2015).  

Salah satu kendala dalam budidaya anggrek adalah keberhasilan 

aklimatisasi bibit anggrek dari botol ke dalam pot yang masih rendah yaitu kurang 

dari 60%. Aklimatisasi adalah masa adaptasi tanaman hasil pembiakan pada 

kultur jaringan (in vitro) yang semula kondisinya terkendali kemudian berubah 

pada kondisi lapangan yang kondisinya tidak terkendali lagi dan tanaman juga 

harus mengubah pola hidupnya dari tanaman heterotrop ke tanaman autotrop 

(Reddy, 2008). Aklimatisasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk dilalui 

dalam proses perbanyakan in vitro. Adanya perbedaan yang sangat tajam terutama 
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kelembapan dan intensitas cahaya lingkungan di dalam botol dan di luar botol 

menyebabkan proses aklimatisasi ini merupakan tahapan yang kritis (Prazak, 

2001). Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan 

aklimatisasi bibit anggrek adalah penggunaan media tanam yang kurang tepat. 

Sebagian besar petani anggrek menggunakan kayu atau akar pakis sebagai media 

tanam dalam aklimatisasi bibit anggrek. Hal ini karena harganya yang murah, 

meskipun hasilnya kurang bagus. Sebenarnya ada media tanam yang mampu 

meningkatkan keberhasilan hingga mencapai 90% yaitu moss, namun harga moss 

tergolong mahal mencapai Rp. 260.000,- per kilogram. Karena itu perlu upaya 

untuk meningkatkan keberhasilan aklimatisasi yang dilakukan dengan mencari 

kombinasi media tanam yang tepat dengan biaya yang lebih murah, namun 

menghasilkan persentase hidup yang lebih tinggi.  

Beberapa percobaan media tanam dalam aklimatisasi bibit anggrek 

dilakukan oleh para peneliti. Purnama (2014) menggunakan media tanam 

kombinasi arang kayu dan cocopeat yang menghasilkan persentase hidup belum 

bagitu bagus yaitu sebesar 57,14%. Alternatif lain yang dapat digunakan sebagai 

media tanam dalam aklimatisasi anggrek antara lain: kadaka, pakis, dan batu bata. 

Kadaka memiliki kelebihan dapat mengatur kelembapan, sedangkan pakis 

memiliki kelebihan berupa aerase yang baik dan mudah ditembus oleh akar. 

Sementara itu, pecahan batu bata memiliki fungsi untuk melengketkan akar 

tanaman (Thomas, 2008). 
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Untuk meningkatkan persentase hidup, selain pemilihan media tanam, 

dapat ditambahkan zat pengatur tumbuh (ZPT) pada saat aklimatisasi. Salah satu 

ZPT yang dapat digunakan adalah Indole Acetic Acid (IAA). ZPT ini dapat 

diberikan melalui daun dengan cara penyemprotan atau penyiraman pada daun 

tanaman agar langsung dapat diserap guna mencukupi kebutuhan bagi 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Secara umum, pemberian ZPT Indole 

Acetic Acid (IAA) adalah untuk menanggulangi kelemahan metode konvensional. 

Pada tahap aklimatisasi anggrek, akar bibit belum berfungsi dengan baik dan 

belum dapat menyerap unsur hara secara optimal sehingga pertumbuhan bibit 

kurang maksimal. Salah satu cara untuk mengatasi masalah pertumbuhan bibit 

tersebut adalah dengan memberikan IAA yang berfungsi untuk memicu 

pertumbuhan bibit tanaman termasuk akar. Apabila suatu bibit telah dapat 

membentuk akar, maka diharapkan kemampuan untuk tumbuh dan membentuk 

tunas akan lebih baik. Selanjutnya akar akan segera berfungsi sebagai penyerap 

air dan mineral dan pada akhirnya aklimatisasi anggrek dapat berhasil dengan baik 

(Hartmann & Kester, 1983). 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian aklimatisasi 

anggrek Cattleya forbesii dengan menggunakan media tanam berupa kombinasi 

akar kadaka, pakis, arang, dan pecahan batu bata serta dibarengi dengan 

pemberian ZPT IAA. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Media tanam manakah yang memberikan persentase tumbuh bibit anggrek 

Cattleya forbesii  tertinggi pada aklimatisasi anggrek? 

2. Berapa konsentrasi Indole Acetic Acid (IAA) yang paling tepat yang mampu 

menghasilkan bibit anggrek Cattleya forbesii terbaik pada aklimatisasi 

anggrek? 

3. Kombinasi media tanam manakah dan konsentrasi Indole Acetic Acid 

berapakah yang paling baik untuk menghasilkan bibit anggrek Cattleya 

forbesii pada aklimatisasi anggrek? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. mengetahui media tanam yang memberikan persentase tumbuh bibit anggrek 

Cattleya forbesii tertinggi pada aklimatisasi anggrek. 

2. mengetahui konsentrasi Indole Acetic Acid yang paling tepat yang mampu 

menghasilkan bibit anggrek Cattleya forbesii terbaik pada proses 

aklimatisasi. 

3. mengetahui kombinasi media tanam dan konsentrasi Indole Acetic Acid yang 

mampu menghasilkan bibit anggrek Cattleya forbesii terbaik pada proses 

aklimatisasi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:  

1. Petani anggrek 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para 

petani anggrek mengenai cara aklimatisasi anggrek Cattleya forbesii dengan 

berbagai jenis media tanam dan konsentrasi Indole Acetic Acid sehingga para 

petani dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas bibit anggrek Cattleya 

forbesii dan pada akhirnya produksi anggrek mengalami peningkatan.  

2. Peneliti  

Penelitian ini merupakan salah satu upaya peneliti dalam mengembangkan 

teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dan mengaplikasikannya dalam 

kehidupan di lapangan. 

3. Penelitian selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan bahan 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 
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