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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan metode pengecambahan biji anggrek Phalaenopsis dan 

Dendrobium in vitro dengan mempelajari pengaruh penambahan pepton. Penelitian ini terdiri dari dua 

bagian, yaitu (1) pengaruh penambahan 2 g/l peptone ke dalam 4 macam formulasi media dasar (1/2 MS, 
Vacin dan Went, Knudson C dan Hyponex hijau) terhadap pengecambahan biji Phalaenopsis amabilis dan 

(2) Pengaruh beberapa konsentrasi peptone (0, 0.5, 1.0, dan 2.0 g/l) dalam media ½ MS terhadap 

pengecambahan biji Dendrobium hybrids. Hasil percobaan I menunjukkan bahwa pada semua formulasi 
media yang dicobakan, penambahan peptone meningkatkan persen perkecambahan biji. Persentase 

perkecambahan biji yang tertinggi didapatkan pada media ½ MS + pepton (100%) diikuti  dengan ½ MS 

tanpa pepton (71%), Vacin & Went + pepton (62.2%) dan Knudson C + pepton (43.3%). Formulasi media 

Vacin dan Went dan Knudson C tanpa pepton menghasilkan persentase perkecambahan biji yang rendah 
(19.2% dan 15.4%), demikian juga formulasi media Hyponex dengan atau tanpa pepton (18.3% dan 

21.1%). Protocorm-protocorm tersebut jika disubkultur ke media baru akan tumbuh menjadi seedling. 

Pembesaran seedling Phalaenopsis dapat dilakukan menggunakan beberapa formulasi media pupuk 
lengkap atau ½ MS. Pupuk majemuk yang dapat digunakan diantaranya adalah Hyponex hijau (2 g/l) atau 

GrowMore (2 g/l). Baik media yang menggunakan pupuk lengkap atau ½ MS dibuat dengan penambahan 

arang aktif (2g/l), gula (20 g/l), air kelapa (150 ml/l) dan pisang ambon (100g/l). Sebagai pemadat media 
digunakan agar-agar sebanyak 6.5 g/l). Seedling yang sudah tumbuh membesar pada media tersebut, pada 

umur 4 dan 6 bulan umumnya sudah mempunyai dua –tiga daun yang cukup panjang (2-4 cm) dengan 

akar yang cukup banyak, yaitu 2-4 akar per tanaman. Pada percobaan II, pengecambahan biji anggrek 

Dendrobium hybrids dan pertumbuhan protocormnya ternyata lebih baik dengan penambahan 1-2 g/l 
pepton ke media pengecambahannya, yaitu ½ MS. Penambahan pepton meningkatkan bobot 100 

protocorm dan persentase protocorm yang sudah mempunyai primordia daun. Protocorm yang tumbuh di 

media tanpa pepton umumnya berukuran lebih kecil, dan masih banyak yang terdapat pada stadia 
globular, belum mempunyai primordia daun. Protocorm ini jika disubkultur ke media baru akan tumbuh 

menjadi seedling. 

Kata kunci : Pengecambahan biji, in vitro, pepton, Dendrobium, Phalaenopsis amabilis. 

 

PENDAHULUAN 

Anggrek Phalaenopsis dan Dendrobium termasuk ke dalam famili Orchidaceae yang 

beranggotakan sekitar 25 000 spesies.  Kedua genus anggrek tersebut menduduki  tempat teratas 

dalam industri tanaman hias, baik sebagai bunga potong maupun tanaman hias pot. Hal ini karena 

Phalaenopsis dan Dendrobium mempunyai jumlah kuntum bunga per infloresens dan frekuensi 

berbunga yang relatif tinggi, di samping keindahan bunga yang dicerminkan oleh beragam corak, 

warna, bentuk dan ukurannya yang menawan (Martin dan Madassery, 2006). Dendrobium 

diperkirakan merupakan genus yang secara morfologi paling banyak ragamnya di antara 

komunitas anggrek. Habitat aslinya diperkirakan membentang dari India Utara ke India 

Selatan,sampai ke daerah-daerah Pasifik Selatan, Selandia Baru dan Australia Utara. Genus ini 

diperkirakan memiliki 2 000 spesies atau lebih (Rentoul, 2003). 

Genus Phalaenopsis yang dikenal di Indonesia sebagai anggrek bulan. Anggrek bulan 

dijuluki sebagai bunga nasional dengan sebutan puspa pesona karena keindahan mahkota 

bunganya. Indonesia dikenal sebagai wilayah penyebaran Phalaenopsis yang terkaya di dunia. 

Ragam spesies Phalaenopsis yang telah teridentifikasi di seluruh dunia diperkirakan sekitar 70 

spesies, yang tersebar di daerah tropis, yaitu India, Indonesia, Cina, Vietnam, Birma, Thailand, 

Malaysia, Filipina, Papua Nugini dan Australia Utara. Dari 70-an spesies Phalaenopsis tersebut 

diperkirakan 26 spesies ada di Indonesia (Anonim, 1997).  

Pembiakan tanaman anggrek secara generatif umumnya dilakukan dengan menyemaikan 

biji secara in vitro dalam media buatan dalam kondisi aseptik atau dengan teknik kultur jaringan. 

Biji anggrek dikenal sebagai dust-seed (biji berukuran sangat kecil) dan tidak mempunyai atau 

mempunyai sedikit sekali cadangan makanan. Karena berukuran sangat kecil dan hampir tidak 

mempunyai cadangan makanan, maka biji anggrek tidak dapat berkecambah tanpa perlakuan 

khusus, misalnya dalam kondisi in vitro dengan suplai karbohidrat dan nutrisi makro dan mikro, 

atau dengan simbiosis dengan sejenis fungi (George, 1996; McKendrick, 2000). Formulasi media 

penyemaian biji anggrek umumnya terdiri dari garam-garam mineral makro dan mikro, yang 

ditambah dengan gula dan beberapa macam vitamin. Penambahan air kelapa, arang aktif dan 
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sumber N organik dari pancreatic digest amino acids seperti peptone ke dalam media juga telah 

dilaporkan mendorong perkecambahan biji dan pertumbuhan seedling anggrek (Pierik, 1987). 

Formulasi media yang dapat digunakan untuk kultur anggrek diantaranya modifikasi Knudson C 

atau Vacin dan Went (Sagawa, 1991) atau Murashige dan Skoog (1962) yang garam-garam 

mineralnya dikurangi menjadi setengahnya (Martin dan Madassery, 2006). Yang menarik adalah 

adanya catatan dari para penganggrek, bahwa pengecambahan biji anggrek Phalaenopsis atau 

Dendrobium dapat dilakukan dengan menggunakan modifikasi larutan pupuk lengkap Hyponex 

hijau, yang ditambah dengan arang aktif dan air kelapa serta bubur pisang (Suyatnoko, 2006; 

Your Orchid, Sentul, komunikasi personal). Penggunaan modifikasi larutan pupuk Hyponex hijau 

tersebut, jika ternyata menghasilkan kecambah yang kualitas maupun persentase 

berkecambahnya tidak lebih rendah dibandingkan dengan yang dikecambahkan pada media 

Vacin dan Went atau Knudson C, tentunya akan lebih memudahkan cara pengecambahan biji 

anggrek in vitro. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh pepton terhadap 

pengecambahan biji anggrek Phalaenopsis amabilis dan Dendrobium hybrids in vitro. 

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini terdiri dari dua percobaan yaitu Percobaan I, pengaruh beberapa media 

dasar dengan atau tanpa penambahan pepton terhadap pengecambahan biji Phalaenopsis 

amabilis, dan Percobaan II, pengaruh beberapa konsentrasi pepton dalam media ½ MS terhadap 

pengecambahan biji anggrek Dendrobium hybrids. 

Bahan Tanaman. Biji anggrek yang dikecambahkan pada Percobaan I berasal dari 

polong buah hasil silang dalam P. amabilis, sedangkan untuk percobaan II, biji berasal dari 

polong buah hasil silangan Dendrobium hybrids. Polong buah Phalaenopsis hasil penyerbukan 

sendiri dibiarkan membesar hingga berumur kurang lebih 4 bulan, sedangkan untuk polong buah 

Dendrobium hybrids dipelihara selama 3 bulan setelah penyerbukan. 

 Disain percobaan dan Pengamatan.  Menggunakan polong buah P. amabilis, perlakuan 

percobaan I disusun secara faktorial 4 x 2 dalam rancangan teracak lengkap (completely 

randomized  design) dengan 3-5 ulangan. Perlakuan yang dicobakan adalah 4 macam formulasi 

media (Vacin dan Went (1949), Knudson C; ½ MS; dan Hyponex hijau 2g/l), dengan atau tanpa 

penambahan 2 g/l pepton. Setiap unit percobaan terdiri dari satu botol kultur yang di dalamnya 

ditanam sejumlah biji anggrek dengan volume yang diusahakan sama. Variabel yang diamati 

adalah persentase biji berkecambah. Perlakuan yang dicobakan pada Percobaan II yang 

menggunakan polong buah Dendrobium lineale adalah beberapa konsentrasi pepton (0, 0.5, 1.0, 

dan 2.0 g/l) yang masing-masing ditambahkan ke media ½ MS. Variabel pengamatan pada 

percobaan ini adalah persentase protocorm yang sudah membentuk primordia daun pada umur    

8 minggu, dan bobot 100 protocorm. 

Sterilisasi Eksplan. Polong buah yang digunakan pada percobaan I dan II disterilisasi 

dengan cara yang sama sebelum dibelah secara aseptik di dalam laminar air flow cabinet untuk 

dikeluarkan bijinya. Sterilisasi polong dilakukan dengan cara sebagai berikut. Polong buah dicuci 

bersih dengan air mengalir, lalu bagian ujung buah tempat melekat kelopak bunga yang sudah 

mengering dibersihkan. Polong buah disterilisasi dengan mencelupkan ke dalam larutan 30 % 

larutan pemutih pakaian (yang mengandung bahan aktif 5.25 % NaOCl), kemudian dibilas 

dengan air steril tiga kali. Selanjutnya, polong buah dicelupkan ke dalam ethanol 96 % selama    

3 detik, lalu dengan cepat dibakar dengan pembakar spiritus. Pembakaran dilakukan 2 kali. 

Karena kulit polong buah sangat tebal dan liat, maka biji-biji anggrek steril yang berada di dalam 

polong tidak terganggu viabilitasnya akibat pembakaran tersebut. 

Formulasi media untuk pengecambahan biji anggrek. Pada percobaan I digunakan 4 

formulasi media pengecambahan biji anggrek, yaitu Vacin dan Went (1949), modifikasi Knudson 

C, half strength macro salts of  MS–atau ½ MS (media Murashige dan Skoog, 1962, yang garam-

garam makro-nya dikurangi menjadi setengahnya), dan larutan pupuk Hyponex hijau pada 

konsentrasi 2 g/l. Keempat formulasi media dikombinasikan dengan atau tanpa 2 g/l pepton. Pada 

percobaan II, media dasar yang digunakan adalah ½ MS dengan penambahan beberapa 

konsentrasi pepton sebagai perlakuan. Semua formulasi media dasar tersebut ditambah dengan  

20 g/l sukrosa, 15% air kelapa, dan 2 g/l arang aktif. Semua formulasi media yang digunakan 

diatur pH-nya menjadi 5.6 menggunakan KOH atau HCl, dan dipadatkan dengan memberikan     

7 g/l bubuk agar-agar. 

Penanaman biji in vitro. Bagian ujung dan pangkal polong dipotong sampai terlihat biji-

biji anggrek. Setelah itu polong biji yang dibelah dengan pisau skalpel, yaitu pada bagian alur 

kulit polong buah, sehingga biji-biji anggrek berwarna kuning kecoklatan terlihat. Biji anggrek 



 

Makalah Poster 

 

368 

disebarkan di atas media kultur menggunakan ujung pisau scalpel. Penanaman biji dilakukan 

secara aseptik di dalam laminar air flow cabinet. Setelah biji ditanam, kultur diletakkan di rak 

kultur yang dilengkapi dengan pencahayaan lampu fluosesens (TL) ber-intensitas 1 000 lux  

dalam ruangan ber-suhu 25
o 
± 2

 o
 C. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Percobaan I.   

Secara umum, biji anggrek Phalaenopsis amabilis yang ditanam tampak mulai berwarna 

hijau muda, yang mengindikasikan telah terbentuknya klorofil setelah berumur 2 minggu setelah 

tanam (2MST). Pada umur 4 MST, biji-biji anggrek bulan tersebut tampak berwarna lebih hijau 

dari sebelumnya, dan protocorm (yang merupakan struktur bulat kecil sebagai calon kecambah) 

sudah tampak berbentuk bulatan kecil berwarna hijau muda. Pada umur 8 MST, dilakukan 

pengamatan untuk persen perkecambahan biji. Karena biji yang tersebar di setiap botol sangat 

banyak, maka penghitungan persen perkecambahan didasarkan pada jumlah protocorm per satuan 

volume, yang diambil saampelnya dari setiap botol. Perlakuan yang menghasilkan jumlah 

protocorm terbanyak dianggap menunjukkan 100 % perkecambahan. Persen perkecambahan biji 

anggrek Phalaenopsis amabilis pada berbagai media yang dicobakan disajikan pada Tabel 1. 

 Pada Tabel 1 terlihat bahwa persentase perkecambahan biji yang tertinggi didapatkan 

pada media ½ MS + pepton (100 %) diikuti dengan ½ MS tanpa pepton (71%), Vacin & Went + 

pepton (62.2 %) dan Knudson C + pepton (43.3 %). Formulasi media Vacin dan Went dan 

Knudson C tanpa pepton menghasilkan persentase perkecambahan biji yang rendah (19.2 % dan 

15.4 %), demikian juga formulasi media Hyponex dengan atau tanpa pepton (18.3 % dan        

21.1 %). Tampak dari Tabel 1, bahwa pada semua formulasi media yang dicobakan, penambahan 

pepton meningkatkan persen perkecambahan.  

Tabel 1.   Persen Perkecambahan Biji Anggrek Phalaenopsis amabilis pada Empat Formulasi 

Media Kultur, dengan dan Tanpa Penambahan Peptone 

Perlakuan 

Jumlah protocorm per satuan volume  

(satu spatula) 
Rata-rata 

jumlah 

protocorm 

Persentase 

Perkecambahan 

biji anggrek 

(%) 

Ulangan 

I 

Ulangan 

II 

Ulangan 

III 

Ulangan 

IV 

½ MS 17 20 19 18    18.5          71 

½ MS + pepton 25 27 23 29 26        100 

Knudson C   3   4   6   3   4 15.4 

Knudson C + 

pepton 
13 11 13   8      11.25 43.3 

VW   5   5   4   6   5 19.2 

VW + pepton 16 19 18 12      16.25 62.5 

Hyponex   4   5   3   7       4.75 18.3 

Hyponex + 

pepton 
  9   2   6   5     5.5 21.1 

Keterangan: 

½ MS : Formulasi Murashige dan Skoog (1962) yang garam mineralnya dijadikan setengahnya. 

WV : formulasi Vacin dan Went (1949). 

Penampakan visual dari kultur biji anggrek yang berkecambah pada umur 2 bulan setelah 

tanam pada media ½ MS + peptone (biji berkecambah 100 %) dan pada media Hyponex tanpa 

peptone (biji berkecambah 21 %) disajikan pada Gambar 1. Pada semua botol kultur yang 

diamati tersebut, biji Phalaenopsis yang ditanam diusahakan dengan volume yang sama. Tampak 

pada Gambar 1 bahwa protocorm yang tumbuh di media ½ MS dengan penambahan pepton 

(Gambar 1a) berjumlah amat banyak dan semua protocorm berwarna hijau, sedangkan pada 

media Hyponex tanpa pepton, sangat sedikit protocorm berwarna hijau yang tumbuh. Pada semua 

formulasi media dasar, penambahan pepton meningkatkan daya kecambah biji Phalaenopsis. 

Protocorm yang sudah berumur 2 bulan perlu disubkultur ke media baru agar tumbuh dan 

berkembang menjadi seedling yang berdaun. Jika tidak disubkultur ke media baru, sebagian 

protocorm juga tumbuh dan berkembang menjadi seedling anggrek yang berdaun, tetapi pada 

umur 4 bulan massa seedling dan protocorm sudah mulai menguning atau hijau pucat (Gambar 

2a). Subkultur protocorm pada umur dua bulan setelah tanam tampaknya menghasilkan 

pertumbuhan seedling berdaun yang lebih baik, walaupun sebagian masih berbentuk protocorm 

(Gambar 2b).  
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a b 

Berdasarkan pengamatan kami, tampaknya protocorm yang belum berkembang menjadi 

seedling adalah yang pada saat disubkultur masih pada stadia globular atau berukuran lebih kecil 

(kurang lebih 0.5 mm) dan berwarna hijau muda, belum menunjukkan titik tumbuh yang 

merupakan bakal meristem pucuk. Protocorm yang tumbuh menjadi seedling berdaun adalah 

yang berukuran lebih besar (1-1.5 mm), berwarna hijau tua dan sudah memiliki titik tumbuh yang 

merupakan bakal meristem pucuk. Pembesaran seedling Phalaenopsis dapat dilakukan 

menggunakan beberapa formulasi media pupuk atau ½ MS. Pupuk majemuk yang dapat 

digunakan di antaranya adalah Hyponex hijau (2 g/l) atau GrowMore (2 g/l). Baik media pupuk 

atau ½ MS dibuat dengan penambahan arang aktif (2g/l), gula (20 g/l), air kelapa (150 ml/l,) dan 

pisang ambon (100g/l). Sebagai pemadat media digunakan agar-agar sebanyak 6.5 g/l. Seedling 

yang sudah tumbuh membesar pada media tersebut, pada umur 4 dan 6 bulan dapat dilihat pada 

Gambar 3a-b. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Protocorm yang tumbuh dari biji Phalaenopsis amabilis pada: a) media ½ MS dengan 

penambahan pepton (biji berkecambah 100%), dan b) media Hyponex hijau tanpa 

pepton (biji berkecambah 21%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Seedling P. amabilis yang merupakan bentuk perkembangan protocorm pada umur 4 

bulan setelah tanam. (a) Perkembangan protocorm dan seedling anggrek jika tidak 

disubkultur, (b) perkembangan seedling dari protocorm jika dilakukan subkultur pada 

umur 2 bulan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Seedling Phalaenopsis pada umur (a) 4 bulan dan (b) 6 bulan setelah tanam. 
 

Hasil Percobaan II.  

Pengaruh beberapa konsentrasi pepton pada bobot 100 butir protocorm disajikan pada 

Gambar 4, yang menunjukkan bahwa pemberian pepton ke dalam media ½ MS secara nyata 

meningkatkan bobot seratus butir protocorm dibandingkan dengan media tanpa pepton. Bobot 

rata-rata 100 protocorm pada media tanpa pepton hanya 21.1 mg. Pada media yang diberi 0.5, 1, 

dan 2 g/l pepton, bobot 100 butir protocorm berturut-turut menjadi sebesar 104.7, 107.4, dan 

129.1 mg. Berdasarkan uji BNT 5 %, semua perlakuan pepton (0.5–2 g/l) meningkatkan 

pertumbuhan protocorm yang dicerminkan oleh bobot 100 protocorm pada umur 8 minggu 

setelah tanam. Namun demikian, perlakuan 0.5 g/l pepton menghasilkan pertumbuhan protocorm 

yang tidak berbeda dengan perlakuan 1 g/l atau 2 g/l.  

Gambar 5 menunjukkan pengaruh beberapa konsentrasi pepton terhadap persentase 

protocorm dengan primordia daun. Pada Gambar 5 terlihat bahwa pemberian pepton 0.5-2 g/l 

secara signifikan meningkatkan persentase protocorm dengan primordia daun dibandingkan 

dengan kontrol. Tanpa pepton, persentase protocorm yang telah membentuk primordia daun 
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sangat rendah yaitu 26.6 %, sedangkan dengan 0.5, 1, dan 2 g/l pepton persentase protocorm 

dengan primordia daun meningkat menjadi 57.6 %, 65.7 % dan 60.7 %. Berdasarkan uji BNT     

5 %, diketahui bahwa penambahan 0.5 g/l pepton tidak berbeda nyata dalam meningkatkan 

persentase protocorm dengan primordia daun dibandingkan dengan 1 g/l atau 2 g/l pepton. Data 

yang dipaparkan di atas diperkuat dengan penampakan protocorm pada semua perlakuan yang 

disajikan pada Gambar 6. Pada Gambar 6 terlihat bahwa protocorm yang tumbuh pada media 

tanpa pepton berukuran lebih kecil, lebih pucat dan banyak yang masih berada pada fase 

globular, sedangkan pada perlakuan pepton (0.5-2 g/l) ukuran protocorm lebih besar, warna lebih 

hijau dan jauh lebih banyak yang sudah mempunyai primordia daun.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pengaruh pepton terhadap bobot seratus butir protocorm anggrek Dendrobium hybrids 

pada umur 8 minggu setelah tanam. Dua nilai yang diikuti huruf yang sama tidak 

berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5 %. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pengaruh pepton terhadap persentase protocorm anggrek Dendrobium hybrids dengan 

primordia daun pada umur 8 minggu setelah tanam. Dua nilai yang diikuti huruf yang 

sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5 %. 

 

PEMBAHASAN 

 Hasil percobaan I menunjukkan bahwa media dasar ½ MS (Murashige dan Skoog, 1962) 

menghasilkan persen perkecambahan biji dan pertumbuhan protocorm anggrek Phalaenopsis 

amabilis terbaik dibandingkan formulasi media yang lain (Knudson C, Vacin dan Went, dan 

hyponex hijau). Hal ini kemungkinan karena formulasi MS memang mengandung komponen 

media yang lebih lengkap dibandingkan formulasi yang lain. Komponen media yang tidak 

terkandung di media lain tetapi ada di media MS di antaranya adalah mio-inositol, piridoksin-
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HCl, thiamin-HCl dan asam nikotinat. Di samping itu, kandungan unsur mikro pada media MS 

memang lebih lengkap dibandingkan dengan formulasi yang lain.  

 Pada semua media dasar yang digunakan, penambahan 1-2 g/l pepton ternyata 

berpengaruh positif terhadap persen perkecambahan maupun pertumbuhan protocorm. Protocorm 

yang tumbuh di media ½ MS dengan penambahan pepton tampak paling bagus pertumbuhannya 

(100 %) berwarna lebih hijau dan berukuran lebih besar. Media yang dapat digunakan sebagai 

alternatif perkecambahan adalah Vacin dan Went dengan penambahan pepton, yang 

menghasilkan perkecambahan 63 %.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Protocorm anggrek Dendrobium hybrids yang tumbuh pada berbagai konsentrasi 

pepton (0, 0.5, 1, dan 2 g/l) pada umur 8 minggu setelah tanam.  
 

  Pepton merupakan bahan kimia yang merupakan sumber nitrogen organik, dengan 

kandungan total N sebesar 16.16 %. Di dalam pepton terkandung berbagai jenis asam amino, 

yaitu arginin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, glisin, histidin, iso leusin, leusin, lisin, 

metionin, fenilalanin, threonin, triptofan, tirosin, dan valin. Di samping asam amino, pepton juga 

mengandung beberapa vitamin, yaitu piridoksin, biotin, thiamin, asam nikotinat, dan riboflavin 

(Arditti dan Ernst, 1992).  Di lain pihak, media ½ MS hanya mengandung glisin sebagai sumber 

asam amino, walaupun kandungan vitaminnya cukup lengkap, sedangkan Vacin dan Went 

bahkan tidak mengandung asam amino maupun vitamin.  

 Hasil percobaan II, yang mempelajari pengaruh beberapa konsentrasi peptone terhadap 

perkecambahan Dendrobium juga konsisten dengan hasil Percobaan I. Dari hasil pengamatan, 

baik secara kuantitatif dengan mengukur bobot 100 protocorm dan menghitung persentase 

protocorm yang sudah mempunyai primordia daun, maupun secara kualitatif terlihat bahwa 

penambahan pepton pada konsentrasi 0.5-2 g/l memang dapat meningkatkan pertumbuhan 

protocorm Dendrobium. Pada perlakuan pepton 0.5-2 g/l, protocorm tampak lebih besar, 

berwarna lebih hijau, mempunyai bobot yang lebih tinggi dan sudah banyak yang mempunyai 

primordia daun dibandingkan protocorm yang tumbuh di media tanpa pepton. Pada umur yang 

sama yaitu 8 minggu, protocorm yang tumbuh di media tanpa pepton lebih banyak yang masih 

pada stadia globular (belum tumbuh primordia daun), berukuran lebih kecil, dan berwarna hijau 

pucat. Hal ini kemungkinan karena ketersediaan unsur nitrogen yang lebih tercukupi pada media 

dengan pepton 0.5-2 g/l/. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, peptone merupakan pancreatic 

digest amino acids yang mengandung 15 jenis asam amino esensial bagi tanaman (Arditti dan 

Ernst, 1992). Karena peningkatan konsentrasi pepton dari 0.5 hingga 2 g/l tidak menyebabkan 

peningkatan pertumbuhan protocorm yang dicerminkan oleh meningkatnya bobot 100 butir 

protocorm maupun persentase protocorm yang sudah membentuk primordia, maka konsentrasi 

efektif pepton untuk perkecambahan biji anggrek Dendrobium dalam penelitian ini adalah 0.5 g/l. 

Dari semua paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Media dasar ½ MS (Murashige dan 

Skoog, 1962) menghasilkan persen perkecambahan biji dan pertumbuhan protocorm anggrek 

Phalaenopsis amabilis terbaik dibandingkan formulasi media yang lain (Knudson C, Vacin dan 

Went, dan hyponex hijau). Di samping itu, pada semua media dasar yang digunakan, 

penambahan 2 g/l pepton berpengaruh positif terhadap persen perkecambahan maupun 
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pertumbuhan protocorm. Dengan demikian, perkecambahan biji Phalaenopsis amabilis terbaik 

(100 %) didapatkan dengan media ½ MS dengan penambahan 2 g/l pepton.  

Penambahan pepton pada konsentrasi 0.5-2 g/l ke media ½ MS untuk pengecambahan biji 

Dendrobium hybrids juga meningkatkan pertumbuhan protocorm yang dicerminkan oleh 

protocorm yang tampak lebih besar, berwarna lebih hijau, mempunyai bobot 100 protocorm dan 

persentase yang berprimordia daun lebih tinggi dibandingkan protocorm yang tumbuh di media 

tanpa pepton. Konsentrasi efektif dari pepton yang perlu ditambahkan untuk meningkatkan 

perkecambahan biji anggrek Dendrobium hybrids adalah 0.5 g/l pepton. 
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