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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Anggrek Cattleya forbesii 

Cattleya merupakan salah satu jenis anggrek yang memiliki banyak 

variasi, meliputi 113 spesies. Habitat asli Cattleya berasal dari Amerika Tengah 

dan Selatan termasuk Venezuela, Brasil, Peru, Meksiko, Guyana, dan Argentina. 

Anggrek ini termasuk tanaman epifit dan memiliki pseudobulb tebal yang dapat 

menyimpan banyak air dan cadangan makanan (Sessler, 1978). 

Nama Cattleya berasal dari nama William Cattley, seorang hortikulturis 

dari Inggris.  Pada saat itu, beliau mengimpor tanaman dari Brasil.  Tanaman 

tersebut dikemas dengan dedaunan, di antara daun-daun yang digunakan sebagai 

pengemas terdapat semacam umbi (bulb) yang tidak dikenal.  Umbi tersebut lalu 

ditanam oleh Cattleya di dalam pot dan diletakan di tempat yang panas.  Pada 

November 1818, tanaman tersebut berbunga sangat indah dengan warna ungu. Dr. 

John Lindley, seorang botanis terkenal pada masa itu kemudian menamainya 

Cattleya labiata autumalis yang berarti bunga Cattley dengan labellum indah 

yang berbunga pada musim gugur (Dewir dkk., 2015).  Bunga C. labiata 

autumalis ditunjukan pada gambar di bawah.  
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Gambar 2.1 Bunga anggrek Cattleya labiata autumalis 

Sumber: http://orchids.wikia.com/wiki/File:Cattleya_Labiata.jpg (diunduh pada 

10 Juni 2018 pukul 20:20) 

 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Anggrek Cattleya forbesii 

Menurut Cronquist (1981), tanaman anggrek Cattleya diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

Divisio  : Magnoliophyta 

Clasis   : Liliopsida 

Sub clasis  : Lilidae 

Ordo  : Asparagales 

Familia  : Orchidaceae 

Genus  : Cattleya 

Species  : Cattleya forbesii  

2.1.2  Kelebihan Anggrek Cattleya 

Anggrek Cattleya pada umumnya memiliki ukuran bunga yang lebih besar 

dibandingkan dengan anggrek lainnya, sehingga Cattleya dijuluki The Queen of 

Orchid. Spesies yang ukuran bunganya paling besar adalah Cattleya gigas namun 

spesies yang paling terkenal adalah Cattleya skinneri yang dijadikan sebagai 
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bunga nasional negara Brasil (Sarwono, 2002). Bunga anggrek C. gigas dan C. 

skinneri ditunjukan pada gambar di bawah. 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.2 (a) Bunga anggrek C. gigas, (b) bunga anggrek C. skinneri  

Sumber: http://www.ecuagenera.com/Cattleya-gigas-var-sanderiana-x-Chain-Lin-

Purple/en dan https://www.ebay.co.uk/itm/Rare-orchid-species-seedling-Cattleya-

skinneri-/380951257342 (diunduh pada 10 Juni 2018 pukul 20:29) 

 

Cattleya memiliki keanekaragaman warna bunga seperti merah muda, 

ungu, putih, dan oranye. Selain itu, Cattleya memiliki labellum yang besar dengan 

seragam warna dan ada yang berbeda warna dengan warna mahkotanya 

(Widiastoety, 2004). Cattleya memiliki nilai jual yang tinggi dengan harga yang 

reatif mahal dan umumnya digunakan sebagai eksen pemanis pada rangkaian 

bunga (Sarwono, 2002). 

2.1.3  Morfologi Anggrek Cattleya forbesii 

Secara morfologi, anggrek terdiri atas beberapa bagian yaitu akar, batang, 

daun, bunga, dan buah. 

a. Akar 

Tanaman anggrek memiliki akar dengan lapisan epidermis yang 

merupakan jaringan terluar akar, tersusun atas sel-sel parenkim yang 

a b 
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berfungsi memudahkan akar untuk menyerap air (Hew dan Yong, 2004). 

Jaringan filamen juga berfungsi sebagai alat pernafasan anggrek. Saat 

jaringan filamen menyentuh batang yang keras, maka akar akan mudah 

melekat. Akar-akar yang tua akan berubah menjadi coklat dan kering serta 

akan digantikan dengan akar yang baru tumbuh. Secara umum, akar anggrek 

Cattleya memiliki bentuk yang relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan 

akar anggrek lain dan berwarna putih serta runcing pada ujung akarnya 

(Rukmana, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Akar anggrek Cattleya 

Sumber:https://bobypurnomo.wordpress.com/2015/04/06/morfologi-tanaman-

anggrek/ (diunduh pada 11 Juni 2018 pukul 08:17) 

 

b. Batang  

Berdasarkan pertumbuhan batang Cattleya termasuk anggrek 

simpodial, yaitu terdiri atas umbi semu (pseudobulb) yang memiliki 

pertumbuhan terbatas. Pseudobulb berbentuk ganda, agak pipih, keras, dan 

berdaging. Ukurannya bervariasi tergantung pada spesiesnya. Pada pangkal 

pseudobulb terdapat akar rimpang rizoma yang menghubungkan pseudobulb 

yang satu dengan pseudobulb yang lainnya. Sementara itu pseudobulb yang 

telah mengeluarkan bunga akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan 
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makanan dan air (Dewir dkk., 2015). Anggrek yang memiliki pola 

pertumbuhan simpodial ini memiliki pertumbuhan ujung batang yang terbatas 

karena hanya akan tumbuh hingga mencapai batas maksimum. Pertumbuhan 

baru akan dilanjutkan oleh anakan yang tumbuh di sampingnya. Pada anggrek 

simpodial terdapat suatu struktur penghubung yang disebut rizom atau batang 

di bawah tanah (Reddy, 2008). 

c. Daun 

Daun anggrek mempunyai tulang daun sejajar dengan helaian daun. 

Daun melekat pada batang dengan kedudukan satu helai tiap buku dan 

berhadapan dengan daun pada buku berikutnya atau berpasangan (Arditti, 

2008). Berdasarkan pertumbuhannya, anggrek Catteya termasuk golongan 

evergreen yaitu daun tetap segar dan hijau, serta tidak gugur secara serentak. 

Daunnya berbentuk lebar, tebal, dan berdaging (Widiastoety, 2004). 

d. Bunga 

Bunga Cattleya memiliki bentuk yang tidak beraturan sehingga hanya 

dapat dibagi dalam satu simetri atau disebut bunga zigomorfik. Bunga 

Cattleya relatif besar sehingga mudah diamati bagian-bagiannya dan 

dianggap dapat mewakili bentuk dasar bunga anggrek (Darmono, 2007). 

Perhiasan bunga anggrek Cattleya terdiri atas lima bagian utama yaitu sepal 

(kelopak bunga), petal (mahkota bunga), benang sari, putik, dan ovari (bakal 

buah). Sepal merupakan pelindung bunga terluar sewaktu bunga masih 

kuncup yang berjumlah tiga helai dengan letak membentuk segitiga. Setelah 

sepal, ada tiga helai petal yang juga terletak dalam bentuk segitiga. Dua helai 
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yang diatas membentuk sudut 1200 dengan lembar ketiga yang lebih besar 

yang disebut labellum atau bibir. Labellum membentuk semacam platform 

tempat serangga hinggap (Smidt dkk., 2006). 

Bunga anggrek Cattleya terbentuk pada pucuk tanaman. Jenis 

Cattleya berdaun memiliki 1-2 kuntum bunga yang berukuran besar, 

sedangkan jenis Cattleya berdaun 2-3 mempunyai 3-8 kuntum dengan ukuran 

kecil. Panjang tangkai bunga anggrek ini termasuk pendek, sedangkan 

diameter bunganya antara 5 – 15 cm. Bunga ini memiliki daya tahan 1 – 2 

minggu bila tidak dipotong, atau 3 – 4 hari bila digunakan sebagai bunga 

potong (Widiastoety, 2004). Pada dasarnya, struktur bunga pada genus 

Cattleya sederhana, sepal berbentuk lebar, petal menjuntai di atas labellum 

yang besar, dan biasanya labellum memiliki warna yang berbeda dengan 

sepal dan petal (Haukes, 1965). Struktur bunga anggrek Cattleya ditunjukan 

pada gambar di bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur bunga anggrek Cattleya 

Sumber: https://www.slideserve.com/kort/bunga (diunduh pada 11 Juni 2018 

pukul 08:34) 
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e. Buah 

Buah anggrek merupakan buah capsular (seperti butiran) yang 

berbelah enam. Biji-biji anggrek di dalam buah tidak memiliki endosperm 

yaitu cadangan makanan seperti biji tanaman lainnya. Cadangan makanan ini 

diperlukan dalam perkecambahan dan pertumbuhan awal biji (Tremblay dkk., 

2005). 

2.1.4  Syarat Tumbuh 

Pada dasarnya semua anggrek dapat tumbuh dimana-mana. Mulai dari 

daerah tropis hingga daerah sub tropis. Meskipun demikian, sifat dan karakter 

bunga Cattleya berbeda dengan anggrek lainnya. Cahaya matahari, suhu, 

kelembapan, ketinggian tempat, sirkulasi udara, dan air sangat berperan penting 

dalam pertumbuhan anggrek Cattleya (Reddy, 2016). 

a. Cahaya 

Cahaya sangat penting untuk pertumbuhan tanaman anggrek. Cahaya 

merupakan sumber energi yang berguna untuk proses fotosintesis. 

Fotosintesis akan menghasilkan energi yang berguna bagi kehidupan tanaman 

anggrek, baik untuk tumbuh maupun membentuk daun, bunga, dan biji. 

Selain itu, cahaya juga berfungsi dalam membangun atau memperbaiki 

bagian tanaman yang rusak dan menyimpan cadangan makanan (Parnata, 

2005). Anggrek Cattleya membutuhkan intensitas penyinaran berkisar antara 

2000-4000 foot candle (fc), atau 30% cahaya matahari penuh (Soeryowinoto, 

1974).  
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Cahaya digunakan untuk mengubah CO2 da zat-zat yang diberikan 

pada tanaman menjadi bahan-bahan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan suatu 

tanaman antara lain aliran udara, air, cahaya, dan makanan (hara). Faktor-

faktor tersebut harus berada dalam keadaan yang seimbang. Jika cahaya 

diterima berlebihan maka sel-sel dalam tanaman akan menjadi keras dan tidak 

produktif lagi, dan biasanya akan menjadi mati (Wilkins, 1989). 

b. Suhu 

Menurut Iswanto (2005), suhu yang baik untuk pertumbuhan Cattleya 

yaitu pada suhu siang antara 21-320C dan suhu malam 13-180C. Anggrek 

Cattleya juga peka terhadap rangsangan fotoperiosiditas, sehingga musim 

berbunga terpengaruh (Arditti, 2008). 

c. Kelembapan 

Tanaman anggrek dapat tumbuh dengan cukup baik pada kelembapan 

udara sekitar 50%, tetapi kelembapan udara yang paling baik untuk 

pertumbuhan tanaman anggrek sekitar 70%. Kelembapan udara yang tinggi 

bukan berarti tanaman anggrek dapat tumbuh dengan baik jika kondisi 

akarnya terendam air, pada kondisi terendam air tanaman anggrek justru akan 

mudah terserang penyakit, seperti penyakit busuk daun dan busuk tunas 

(Parnata, 2005). Menurut Iswanto (2002), kelembapan nisbi / relativity 

humidity (RH) yang dibutuhkan oleh tanaman anggrek Cattleya berkisar 

antara 60-80%. Faktor kelembapan ini biasanya disertai dengan kelancaran 

sirkulasi udara. Pada umumnya anggrek dapat hidup baik bila kelembapan 
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udara tidak lebih dari 80% pada siang hari dan tidak kurang dari 50% pada 

malam hari. 

d. Ketinggian tempat 

Yang dimaksud dengan ketinggian tempat adalah ketinggian dari 

permukaan air laut (elevasi). Ketinggian tempat sangat mempengaruhi 

persentase hidup dan pertumbuhan bibit anggrek. Disamping itu, ketinggian 

tempat dari permukaan air laut juga sangat menentukan pembungaan 

tanaman. Tanaman yang ditanam di dataran rendah berbunga lebih awal 

dibandingkan dengan yang ditanam pada dataran tinggi. Menurut 

Soeryowinoto (1974), anggrek Cattleya dapat tumbuh baik di daerah dengan 

ketinggian antara 500 – 1.500 mdpl. 

e. Sirkulasi udara atau aliran udara 

Tanaman anggrek membutuhkan sirkulasi udara yang baik yaitu udara 

yang berhembus lembut secara terus menerus sepanjang tanaman anggrek 

tersebut tumbuh. Sirkulasi udara yang terus menerus berguna untuk 

pergantian udara di permukaan daun dan akar. Sirkulasi udara yang terlalu 

kencang dapat menyebabkan anggrek mengalami dehidrasi karena air di 

permukaan daun dan akar mudah terbawa hembusan udara. Udara yang 

terlalu kencang juga dapat menyebabkan kuncup bunga mudah rontok. 

Sebaliknya, jika udara tidak berhembus maka proses respirasi dan fotosintesis 

tidak berjalan dengan baik. Ketidaktersediaan hembusan udara juga dapat 

membuat anggrek mudah terserang berbagai jenis penyakit yang disebabkan 

oleh jamur dan bakteri. Hembusan angin pada siang hari dapat membantu 
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menurunkan suhu udara, sehingga memudahkan proses fotosintesis berjalan 

secara optimal (Parnata, 2005). 

f. Air 

Menurut Prabowo dan Kartohadiprodjo (2009), tanaman anggrek pada 

umumnya tidak membutuhkan air yang banyak. Penyiraman yang berlebihan 

justru dapat menyebabkan layunya dedaunan pada batang bagian atas 

tanaman anggrek dan menyebabkan tumbuhnya jamur pada batang anggrek 

(Agung, 2006). Oleh karena itu, tanaman anggrek hanya membutuhkan air 

secukupnya saja. 

2.2 Pembibitan dan Perbanyakan Anggrek Cattleya forbesii 

Anggrek Cattleya memiliki keindahan bunga yang sangat sempurna 

karena keindahan bunganya dan ukuran bunganya yang pada umumnya besar 

maka Cattleya dijuluki sebagai The Queen of Orchid. Spesies yang ukuran 

bunganya paling besar adalah Cattleya gigas, namun spesies yang paling terkenal 

adalah Cattleya skinneri yang dijadikan sebagai bunga nasional negara Brazil 

(Smidt dkk., 2006). 

Perbanyakan anggrek Cattleya secara konvensional terdiri atas pemisahan 

anakan, keiki, dan stek.  Anggrek sympodial dengan pseudobulb seperti Cattleya 

mudah diperbanyak dengan pemisahan anakan dari induknya.  Pada bagian dasar 

dari pseudobulb Cattleya yang termuda akan terlihat setidaknya ada dua mata atau 

titik pertumbuhan. Biasanya pertumbuhan berikutnya akan terjadi ketika mata 

mulai membentuk pseudobulb baru dan meninggalkan mata kedua yang dorman 

(Reddy, 2008). 
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Pada bagian dasar semua pseudobulb Cattleya terdapat banyak mata tunas 

yang masih utuh tetapi tidak aktif tumbuh. Mata-mata tunas dorman pada 

backbulb tersebut dapat didorong untuk membentuk tanaman baru, yaitu dengan 

memotong tanaman menjadi dua bagian pada saat proses repotting (Cullen, 1992). 

Potongan depan biasanya menghasilkan tanaman yang langsung aktif 

tumbuh, tetapi bagian yang terdapat backbulb juga bisa ditanam karena 

pertumbuhan baru biasanya akan muncul dari mata dorman. Jika tanaman anggrek 

Cattleya tumbuh keluar dari pot, maka dapat dilakukan pemisahan bulb atau 

dengan menempatkan pot berisi media di dekat pot induknya dan membiarkan 

pseudobulb baru tumbuh di pot yang berdekatan.  Setelah setidaknya terdapat 3 

pseudobulb yang kokoh, rimpang dipotong dan didapatkan dua tanaman yang 

kokoh.  Hal ini sangat berguna untuk anggrek-anggrek berdaun dua (bifoliate) 

yang hanya dapat dipisahkan dan dilakukan repotting setelah akar barunya 

tumbuh.  Jika pseudobulb yang tumbuh tersebut rusak, maka tanaman akan 

menyalurkan energinya ke mata satunya yang dorman untuk pertumbuhannya 

menjadi pseudobulb baru (Diaz dkk, 2010). 

Anggrek Cattleya juga dapat diperbanyak dengan keiki dan stek.  Keiki 

dapat tumbuh di salah satu ujung buku pseudobulb yang tua.  Saat panjang akar 

pada keiki sudah tumbuh sekitar 5 inci maka keiki dapat dipotong kemudian 

ditanam di media.  Stek batang anggrek dilakukan dengan cara beberapa batang 

dapat dipotong dari pohon induk dan ditempatkan secara horizontal diatas 

sphagnum moss atau media pot lain untuk tumbuh planlet baru dari dorman 

(George dan Debergh, 2008). 
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2.3 Aklimatisasi Tanaman Anggrek Cattleya forbesii 

Aklimatisasi berarti melatih tanaman yang sebelumnya ditumbuhkan 

dalam botol kultur dengan suplay media yang lengkap untuk dapat hidup secara 

mandiri dan berfotosintesis pada kondisi eksternal (Hazarika, 2003; Yusnita, 

2003). Menurut Adiputra (2009), aklimatisasi sangat penting apabila 

membudidayakan tanaman menggunakan bibit yang diperbanyak dengan teknik 

kultur jaringan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain:  

a. Anggrek epifit biasanya tumbuh pada pohon atau ranting, oleh karena itu, 

pemindahan tanaman dari botol ke media dalam pot sebenarnya telah 

menempatkan tanaman pada lingkungan yang tidak sesuai dengan habitatnya. 

b. Tanaman yang dikembangkan menggunakan teknik kultur jaringan memiliki 

kondisi lingkungan yang aseptik dan senyawa organik yang digunakan 

tanaman sebagian besar didapat secara ekogenous. Oleh sebab itu, apabila 

dipindahkan ke dalam pot, tanaman dipaksa untuk dapat membuat sendiri 

bahan organik secara endogenous. 

Masa aklimatisasi merupakan masa dari kultur in vitro menuju beberapa 

sifat yang kurang menguntungkan, seperti lapisan lilin kutikula tidak berkembang 

dengan baik, kurangnya lignifikasi batang, jaringan pembuluh dari akar ke pucuk 

kurang berkembang dan stomata sering kali tidak berfungsi (tidak menutup ketika 

penguapan tinggi). Keadaan itu menyebabkan pucuk-pucuk in vitro memerlukan 

penanganan khusus, bahkan diperlukan modifikasi terhadap kondisi lingkungan 

terutama suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Selain itu, media tanam pun 

memiliki peranan yang cukup penting khususnya bila pucuk-pucuk mikro yang 
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diaklimatisasikan belum membentuk sistem perakaran yang baik (Hazarika, 

2003). 

2.3.1 Tahap Aklimatisasi 

Menurut Wardiyati (1998), aklimatisasi yang dimaksud di sini adalah 

pemindahan tanaman dari botol kultur ke kondisi lapangan. Aklimatisasi 

membutuhkan waktu dua sampai empat minggu dan pembesaran satu bulan. 

Setelah tanaman dikeluarkan dari botol kultur, akar dicuci sampai bersih. Jika 

akar terlalu panjang, buanglah dengan cara digunting dan di sisakan 1 – 2 cm, 

demikian juga daun yang tua dikurangi, kemudian dicelupkan ke dalam larutan 

fungisida dan ditanam dalam media steril yang telah disiapkan. Daun baru 

berbentuk sekitar 1-3 minggu. Sesudah terbentuk akar dan daun sempurna, 

tanaman baru dapat melakukan fotosintesis dan tumbuh dengan normal 

(Wardiyati, 1998). 

Proses aklimatisasi sebaiknya menggunakan media tanam yang halus dan 

lunak sehingga akar dapat tumbuh optimal. Prinsipnya, media tersebut harus 

cukup halus, dapat mengikat air dengan baik serta bebas dari jamur dan penyakit. 

Media aklimatisasi sebaiknya disterilkan dengan cara direbus atau menggunakan 

autoklaf, bisa juga disemprot dengan fungisida (Waluya, 2009). 

Faktor yang harus diperhatikan pada tahap aklimatisasi adalah faktor 

lingkungan berupa suhu, kelembapan, dan cahaya. Kelembapan udara diusahakan 

antara 65% - 75% sehingga penurunannya tidak terlalu drastis dibanding ketika di 

dalam botol yaitu antara 90% - 100%. Selain faktor lingkungan, media tanam juga 

berpengaruh penting dalam tahap aklimatisasi. Fungsi media tanam terutama 
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untuk pertumbuhan akar-akar baru, karena akar yang terbentuk dalam botol 

berfungsi dengan baik. Media tanam anggrek harus memenuhi persyaratan yaitu 

memiliki daya ikat air yang baik, aerasi, dan drainase yang baik pula (Aldelberg 

dkk., 1997). 

2.4 Media Tanam Anggrek Cattleya forbesii 

 Anggrek Cattleya merupakan anggrek epifit yaitu hidup menempel pada 

tumbuhan inang. Anggrek Cattleya dapat ditanam dalam pot, blok pakis atau 

cabang-cabang kayu, baik pada tanaman yang masih hidup maupun yang sudah 

mati. Penentuan bahan pengisi pot sebagai media tanam merupakan hal yang 

sangat penting. Media tanam yang digunakan antara lain bisa berupa arang, pakis, 

kadaka, serta cocopeat (Thomas, 2008). 

Media tanam bagi bibit anggrek merupakan lingkungan baru dalam tahap 

aklimatisasi sehingga diperlukan media yang dapat mempertahankan kelembapan 

di sekitar akar. Tanaman memerlukan akar untuk menyerap hara agar dapat 

tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dalam tahap aklimatisasi diperlukan media 

yang dapat mempermudah pertumbuhan akar dan dapat menyediakan hara yang 

cukup bagi tanaman (planlet) yang diaklimatisasi (Ginting, 2008). Menurut 

Prabowo dan Kartohadiprodjo (2009), media tanam tanaman anggrek harus 

memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu dapat digunakan untuk melekatnya akar 

dengan baik, dapat menjaga kelembapan daerah sekitar akar, memiliki aerase 

udara dan drainase air yang baik, mampu meningkat unsur hara dan air dengan 

baik serta menahan nutrisi yang diberikan, tidak mudah lapuk, murah dan mudah 

diperoleh. 
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Media tanam yang remah akan memudahkan pertumbuhan akar dan 

melancarkan aliran air, mudah mengikat air dan hara, kandungan unsur haranya 

tinggi, dan tahan lapuk dalam waktu yang cukup lama (Waluya, 2009). Media 

tanam juga harus mampu menyimpan air dan tidak mudah memadat. Media tanam 

yang padat menyebabkan air tergenang sehingga aerasi udara rendah. Gejala yang 

tampak adalah daun dan batang menjadi layu serta rambut akar tanaman anggrek 

yang berfungsi untuk menyerap unsur hara lama-kelaman berkurang dan akhirnya 

tidak ada. Hal ini disebabkan oleh aerasi media tanam yang rendah. Selain aerasi, 

media yang padat juga mengandung bakteri dan cendawan penyebab busuk 

(Iswanto, 2002). Salah satu cara yang dilakukan untuk mencegah media tersebut 

terserang hama dan penyakit adalah dengan sterilisasi media tanam sebelum 

penanaman. Sterilisasi dapat dilakukan dengan cara menggunakan pestisida atau 

melalui pemanasan (Gunawan, 2005). 

Beberapa media tanam yang dapat digunakan untuk aklimatisasi tanaman 

anggrek Cattleya antara lain kadaka, pakis, arang, dan batu bata. 

2.3.1 Akar Kadaka  

Akar kadaka merupakan media tanam yang belum begitu populer di 

kalangan pehobies anggrek. Moss akar kadaka memiliki sifat yang sama dengan 

spagnum moss (moss yang berasal dari lumut genus sphagnum)   yang baik 

digunakan sebagai media tanam anggrek. Kelebihan akar kadaka amtara lain: a) 

dapat menyerap dan mempertahankan air dengan baik; b) menjaga kelembapan 

media dan lingkungan sekitar anggrek; dan c) dapat menyerap dan menyimpan 
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pupuk meskipun pemupukan anggrek melalui daun tidak intensif (Sitanggang dan 

Wagiman, 2007).  

Karena memiliki sifat yang hampir sama dengan moss spagnum, perlakuan 

penyiraman media tanam akar kadaka  juga kurang lebih sama dengan media 

spagnum. Akar Kadaka berasal dari akar tumbuhan sejenis paku sarang 

burung Asplenium. Sebelum digunakan moss, akar kadaka perlu dibersihkan dulu 

dengan cara direndam dalam ember yang berisi air, sehingga kotoran yang 

melekat terlepas, lalu disterilkan dengan direbus. Pada dasarnya, kadaka 

mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman anggrek. Selain itu, kadaka 

memiliki sifat dapat mengatur kelembapan sehingga tidak mudah menyebabkan 

busuk pada akar tanaman anggrek. Kadaka juga mempunyai daya ikat air yang 

tinggi dan tidak mudah lapuk serta memiliki aerase dan drainase yang baik 

(Sitanggang dan Wagiman, 2007). Penelitian yang diakukan Hidayati (2016) 

menunjukan bahwa media tanam terbaik untuk pertumbuhan vegetatif pada proses 

aklimatisasi bibit anggrek bulan (Phalaenopsis amabilis) adalah akar kadaka. 

2.3.1 Pakis 

Pakis (batang paku Alsoplilla glauca) merupakan media yang baik untuk 

media tumbuh anggrek karena mempunyai daya penyimpanan air, aerasi, dan 

drainase yang cukup baik, melapuk secara perlahan, serta mengandung unsur hara 

yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman anggrek. Media pakis mempunyai 

banyak rongga, sehingga akar tanaman anggrek dapat leluasa berkembang dan 

kelebihan air dalam media pakis dapat dengan mudah mengalir ke bawah 

sehingga tidak menyebabkan media cepat lapuk (Widiastoety, 2004). Pakis juga 
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sangat awet karena sukar melapuk, memiliki daya ikat air yang baik, serta 

mempunyai kemampuan aerasi dan drainase yang baik juga. Sebagai media 

tanam, pakis dapat digunakan dalam bentuk lempengan, potongan maupun 

cincangan. Pada penelitian yang dilakukan Santina (1990) terhadap anggrek 

Dendrobium, disimpulkan bahwa media tanam terbaik adalah media tanam pakis 

yang ditunjukan pada variabel tinggi tanaman dan panjang daun.  

Agar medianya tidak cepat padat, cincangan pakis sebaiknya jangan terlalu 

halus. Cincangan yang terlalu halus dapat mengakibatkan kelembapan media 

menjadi tinggi, akibatnya resiko munculnya penyakit busuk akar juga semakin 

tinggi. Pemakaian media pakis yang terlalu halus juga bisa menyebabkan tanaman 

mudah rebah (Iswanto, 2002). 

2.3.3 Arang dan Pecahan Batu Bata 

Penelitian aklimatisasi anggrek hitam (Coelogyne pandurata Lindl.) yang 

dilakukan oleh Purnama (2014) dengan menggunakan media kombinasi arang 

kayu dan cocopeat diperoleh persentase hidup yang masih rendah yaitu 57,14%. 

Pertambahan tinggi tanaman anggrek hitam pada penelitian tersebut tidak terlalu 

cepat yaitu hanya 1,03 cm selama 3 bulan dan pada perlakuan teknik penanaman 

secara individu sebesar 32,14%. Kebanyakan para petani menggunakan arang 

kayu sebagai media tumbuh tanaman anggrek padahal arang kayu memiliki sifat 

kurang mampu menyerap air dan miskin zat hara. Oleh karenanya, media tanam 

dari pecahan batu bata bisa dijadikan salah satu alternatif untuk menggantikan 

cocopeat. Seperti media tanam anorganik yang lain, pecahan batu bata ini 

memiliki fungsi melengketkan akar tanaman. Sebaiknya ukuran batu bata dibuat 
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kecil seperti ukuran kerikil. Semakin kecil pecahan batu semakin baik pula 

kemampuan media tanam ini dalam menyerap air dan unsur hara akan membaik 

(Thomas, 2008). 

2.5 Pemberian ZPT IAA pada Tanaman Anggrek Cattleya forbesii 

Disamping pemilihan media tanam, untuk memicu pertumbuhan bibit 

tanaman anggrek Cattleya, dapat ditambahkan zat pengatur tumbuh (ZPT) pada 

saat aklimatisasi. ZPT pada tanaman adalah senyawa organik yang bukan 

termasuk unsur hara (nutrisi) yang dalam jumlah sedikit dapat mendukung dan 

mengubah proses fisiologi tumbuhan. ZPT pada tanaman dibagi menjadi lima 

kelompok, yaitu auksin, giberlin, sitokinin, etilen, dan inhibitor dengan ciri khas 

dan pengaruh yang berbeda terhadap proses fisiologi tumbuhan (Abidin, 1983). 

ZPT merupakan susunan organik, berbeda dengan nutrient, dimana 

hormon dihasilkan oleh tanaman dalam konsentrasi yang bisa mengatur proses 

fisiologi tumbuhan. Hartmann dan Kester (1983) menyatakan bahwa hormon 

adalah pengatur pertumbuhan, tetapi tidak semua zat pengatur tumbuh adalah 

hormon. Menurut Heddy (1989), hormon adalah molekul-molekul yang 

kegiatannya mengatur reaksi-reaksi metabolik penting. Molekul-molekul tersebut 

dibentuk di dalam organisme dengan proses metabolik dan tidak berfungsi dalam 

nutrisi. Istilah zat mencakup hormon tumbuhan (alami) dan senyawa-senyawa 

buatan yang dapat mengubah tanaman dan perkembangan tumbuhan (Heddy, 

1989). Departemen Kehutanan (1987) mendefinisikan hormon sebagai zat organik 

yang dihasilkan oleh tanaman yang dalam konsentrasi rendah dapat mengatur 

proses fisiologi. 
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Berbagai uji coba yang dilakukan Departemen Kehutanan (1987) 

menunjukan hasil bahwa penggunaan ZPT dapat meningkatkan persentase 

tumbuh bibit tanaman di lapangan. Selain itu, ZPT juga mampu meningkatkan 

pertumbuhan sistem perakaran, tinggi, dan diameter tanaman sehingga setelah 

ditanam bibit lebih mampu dan cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. 

Dari beberapa uji coba, para peneliti mengemukakan bahwa salah satu hormon 

tumbuh yang tidak terlepas dari proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

adalah auksin. Auksin selain terdapat dalam tanaman, dapat juga dibuat secara 

sintetik dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk memacu 

pembentukan dan pertumbuhan akar (Departemen Kehutanan, 1987). 

Salah satu ZPT yang dapat digunakan untuk memacu pertumbuhan 

tanaman adalah Indole Acetic Acid (IAA) yang beberapa ahli fisiologi tumbuhan 

menyamakannya dengan auksin. Secara kimia, IAA mirip dengan asam amino 

triptofan (walaupun seribu kali lebih encer) dan kemungkinan memang disintesis 

dari tiptofan. Ada dua mekanisme sintesis yang dikenal dan keduanya meliputi 

pengusiran gugus asam amino dan gugus karboksil akhir dari cincin samping 

triptofan (Reinecke dan Bandurski, 1987). Lintasan yang lebih banyak terjadi 

pada sebagian besar tumbuhan mencakup tahapan berikut: gugus asam amino 

bergabung dengan sebuah asam amino α-keto melalui reaksi transaminasi menjadi 

asam indolpiruvat, kemudian dekarboksilasi indolpiruvat membentuk 

indolasetaldehid; akhirnya indolasetaldehid dioksidasi menjadi IAA (Salisbury 

dan Ross, 1992).  
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ZPT IAA diberikan melalui daun dengan cara penyemprotan atau 

penyiraman pada daun tanaman agar langsung dapat diserap guna mencukupi 

kebutuhan bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pemberian ZPT Indole 

Acetic Acid (IAA) akan lebih efektif melalui daun daripada melalui akar. Hal ini 

disebabkan daun mampu menyerap ZPT Indole Acetic Acid (IAA) sekitar 90%, 

sedangkan akar hanya mampu menyerap sekitar 10%. ZPT tersebut masuk 

kedalam daun melalui stomata. Pemberian ZPT Indole Acetic Acid (IAA) pada 

daun sebaiknya dilakukan saat penyinaran cahaya cukup. Penyinaran yang cukup 

dapat membuat penyerapan zat pengatur tumbuh lebih baik dibandingkan saat 

penyinaran berlebihan. Hal ini dikarenakan penyinaran berlebihan mengurangi 

kandungan air dalam jaringan tanaman anggrek. Akibatnya, penyerapan ZPT 

menjadi terlambat dan pertumbuhan tanaman menjadi tidak sehat (Iswanto, 2002). 

Pemberian zat pengatur tumbuh (ZPT) pada sel dapat mempengaruhi 

produksi senyawa metabolit sekunder tertentu. ZPT dapat mengatur proses-proses 

fisiologi tanaman karena ZPT mempengaruhi sintesis protein dan mengatur 

aktivitas enzim untuk pertumbuhan tanaman. Disamping itu, pemberian ZPT IAA 

dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat meningkat kandungan 

asam nukleat sel sehingga sintesis protein asam nukleat dapat lebih cepat 

(Darmono, 2007). 
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