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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan cara perbanyakan vegetatif anggrek Phalaenopsis melalui 

induksi protocorm-like bodies (PLBs) in vitro dari eksplan potongan daun dan perbanyakan tunas lateral 

dari eksplan tunas tangkai bunga. Eksplan potongan daun didapat dari bibit botolan Phalaenopsis amabilis 

yang berumur 10-12 bulan dan P. hybrids (hasil persilangan antara P. Leopard Prince x P. Prince Minho) 

umur 3-4 bulan. Eksplan mata tunas tangkai bunga didapatkan dari bunga Phalaenopsis hybrids. Hasil 

percobaan menunjukkan bahwa pada eksplan potongan daun muda yang responsif, pembentukan 

protocorm-like bodies (PLBs) terjadi pertama kali teramati pada umur 6 minggu. Pada kultur P. amabilis 

yang eksplannya telah berumur 10-12 bulan, PLBs terbentuk pada kultur berumur 8 minggu, tetapi tidak 

diikuti dengan perkembangan menjadi tunas. Di lain pihak, pada kultur P. hybrids yang eksplannya 

berumur 3-4 bulan, PLBs terbentuk lalu tumbuh dan berkembang menjadi tunas adventif. Respons 

pembentukan PLBs yang berlanjut dengan pembentukan tunas adventif tersebut didapatkan pada eksplan 

yang diperlakukan di media dengan penambahan 5, 10, atau 15 mg/l BA. Penambahan BA ke dalam 

media adalah esensial untuk terjadinya organogenesis. Perlakuan BA yang menghasilkan respons terbaik 

dan menghasilkan tunas adventif terbanyak (yaitu 4.7 tunas per eksplan) adalah 10 mg/l BA. Pada umur 5 

bulan, tunas adventif tersebut sudah membentuk 1-2 daun dengan panjang   0.5-1.5 cm. Umur atau tingkat 

ketuaan jaringan eksplan daun tampaknya merupakan faktor yang menentukan terjadinya organogenesis. 

Eksplan sebaiknya diambil dari daun yang masih sangat muda, kurang lebih berukuran 0.8–1.5 cm, dari 

kultur berumur 3-4 bulan. Pada percobaan kloning Phalaenopsis yang menggunakan eksplan mata tunas 

tangkai bunga yang dikulturkan pada berbagai konsentrasi BA, semua konsentrasi BA yang dicobakan (5-

15 mg/l) dapat merangsang multiplikasi tunas aksilar. Pada umur 2 bulan, tunas aksilar yang terbentuk 

berjumlah 2-4 tunas per eksplan. 

Kata kunci : Perbanyakan in vitro, Phalaenopsis sp., eksplan daun, eksplan tangkai bunga, 

benziladenin 

 

PENDAHULUAN 

Anggrek bulan (Phalaenopsis sp.) merupakan tanaman hias anggota famili Orchidaceae 

yang sangat digemari konsumen di seluruh dunia dan bernilai ekonomi tinggi, baik sebagai bunga 

pot maupun bunga potong. Nilai ekonomi bunga anggrek ditentukan oleh keindahan, bentuk, 

warna, ukuran dan keseringannya berbunga; hal ini yang membuat anggrek menduduki peringkat 

pertama dari 10 besar pasar bunga potong internasional (Martin dan Madassery, 2006).  

Perbanyakan anggrek monopodial seperti Phalaenopsis secara konvensional dapat 

dilakukan menggunakan keiki yang muncul dari tangkai bunga. Namun, karena prosesnya yang 

dianggap sangat lambat oleh para produsen anggrek komersial, perbanyakan vegetatif dengan 

cara tersebut tidak dapat diandalkan untuk memproduksi bibit secara massal jika dibutuhkan klon 

anggrek tertentu dalam jumlah besar. Sebagai alternatif yang lebih menjanjikan adalah 

perbanyakan menggunakan teknik kultur jaringan, misalnya melalui dengan cara meriklone, yaitu 

kloning in vitro dengan meristem tunas atau meristem tangkai bunga sebagai eksplan (Sagawa, 

1991; Ernst, 1994), atau melalui jalur organogenesis in vitro dari eksplan ujung akar atau 

potongan daun in vitro (Chen dan Chang, 2000; Seeni dan Latha, 1992; Nayak et al., 1997; 

Martin dan Madassery, 2006). 

Namun berbagai kendala seperti tingginya eksudat fenolik yang menyebabkan 

pencokelatan kultur mata tunas tangkai bunga dan rendahnya daya regenerasi eksplan daun 

tampaknya telah menjadi hambatan besar untuk perbanyakan klonal anggrek Phalaenopsis di 

kalangan penganggrek di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan cara 

perbanyakan vegetatif anggrek Phalaenopsis melalui induksi protocorm-like bodies (PLBs) in 

vitro dari eksplan potongan daun dan perbanyakan tunas lateral dari eksplan tunas tangkai bunga. 

 

BAHAN DAN METODE 

Bahan Tanaman. Bahan tanaman yang digunakan untuk percobaan adalah bibit botolan 

anggrek Phalaenopsis amabilis berumur 10-12 bulan dan P. hybrids berumur 3-4 bulan. Untuk 

sumber eksplan, digunakan daun dari planlet steril yang tumbuh normal dan sudah memiliki 

sedikitnya 2 daun membuka. Tangkai bunga P. hybrids didapatkan dari dua penganggrek di 

Bandar Lampung. 
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Disain Percobaan dan Pengamatan. Percobaan ini terdiri dari dua sub-percobaan 

terpisah, yaitu Percobaan I: Pengaruh berbagai konsentrasi BA terhadap induksi protocorm-like 

bodies dan tunas adventif dari eksplan daun Phalaenopsis sp; dan Percobaan II: Pengaruh 

berbagai konsentrasi BA terhadap perbanyakan tunas lateral eksplan tangkai bunga Phalaenopsis 

hybrids. Kedua percobaan tersebut dilakukan menggunakan rancangan teracak lengkap dengan 

10 ulangan untuk Percobaan I dan 6 ulangan untuk Percobaan II. Setiap unit percobaan terdiri 

dari satu botol berisi satu eksplan. Percobaan I dilakukan dua kali, yang pertama menggunakan 

eksplan daun dari seedling P. amabilis berumur 10-12 bulan dengan perlakuan konsentrasi BA 

(0, 5, 7.5, 10, 12.5, dan 15 mg/l), sedangkan yang kedua menggunakan eksplan daun dari 

seedling berumur P. hybrids berumur 3-4 bulan dengan perlakuan konsentrasi BA (0, 5, 10, dan 

15 mg/l). Variabel yang diamati adalah persentase eksplan yang membentuk protocorm-like 

bodies (PLBs), jumlah tunas adventif per eksplan, dan penampakan visual kultur anggrek, 

sedangkan pada Percobaan II perlakuan yang dicobakan adalah 0, 5,  7.5, 10, 12.5, dan 15 mg/l 

BA dengan variabel pengamatan jumlah tunas yang terbentuk per eksplan dan rata-rata panjang 

tunas. Pengamatan dilakukan pada kultur berumur 2-4 bulan setelah tanam.  

Eksplan Potongan Daun. Potongan daun yang digunakan sebagai eksplan diambil dari 

bibit botolan steril Phalaenopsis amabilis dan P. hybrids. Daun dipotong di bagian tengahnya 

sepanjang ±1 cm, secara aseptik di dalam laminar air flow cabinet, dan ditanam di atas media 

perlakuan. Untuk daun yang berukuran kecil eksplan yang digunakan hampir seukuran lamina 

daun dengan ukuran ±1 cm. Semua kultur dipelihara di rak-rak kultur yang dilengkapi dengan 

pencahayaan menggunakan lampu fluosesens (TL) ber-intensitas 1000 lux di dalam ruangan 

bersuhu 25
o 
± 2

 o
 C. 

Eksplan Tangkai Bunga. Tunas tangkai bunga dipotong satu buku, masing-masing berisi 

mata tunas yang masih tertutup seludang. Sterilisasi permukaan eksplan satu buku dari tangkai 

bunga dilakukan sebagai berikut. Mula-mula eksplan dicuci bersih dengan air yang mengalir, 

dengan penambahan detergen. Setelah itu eksplan direndam dalam ethanol 70 % selama 1 menit, 

lalu dibilas. Selanjutnya sterilisasi dilakukan di dalam laminar air flow cabinet. Sterilisasi di 

dalam LAFC terdiri dari perendam-kocokan di dalam larutan Bayclin, masing-masing pada 

konsentrasi 20% selama 15 menit, lalu dibilas air steril sekali. Setelah itu, seludang yang 

menutupi mata tunas dikupas dengan hati-hati, dan diikuti dengan perendaman dalam 15 % 

Bayclin selama 10 menit. Setelah dibilas air steril 3 kali, eksplan ditanam di media perlakuan. 

Formulasi Media. Formulasi media yang digunakan adalah ½ MS (formulasi garam 

makro, mikro MS- Murashige dan Skoog, 1962, yang dikurangi menjadi setengahnya).  Ke dalam 

formulasi media ini ditambahkan 20 g/l sukrosa dan zat pengatur tumbuh sesuai dengan 

perlakuan. Benzyladenine (BA) pada konsentrasi sesuai dengan masing-masing perlakuan 

ditambahkan ke dalam media dasar yang sama, yaitu formulasi Murashige dan Skoog (1962) atau 

½ MS, yang garam-garam mineralnya dikurangi menjadi setengah dari media MS. Semua media 

diperkaya dengan 20 gram sukrosa, 100 mg/l mio-inositol, dan vitamin (media yang digunakan 

diatur pH-nya menjadi 5.6 menggunakan KOH atau HCl sebelum diberi agar-agar, dan 

dipadatkan dengan memberikan 7 g/l bubuk agar-agar). Sterilisasi media dilakukan menggunakan 

autoklaf pada tekanan 1.5 kg/cm
2 

pada suhu 121
o
C. 

Subkultur dilakukan dengan memindahkan eksplan ke media baru dengan konsentrasi zat 

pengatur tumbuh yang sama dengan perlakuan sebelumnya. Subkultur dilakukan pada interval 

waktu 6 minggu untuk eksplan daun dan 8 minggu untuk eksplan tangkai bunga. Subkultur 

dilakukan secara aseptik di dalam laminar air flow cabinet. Pemeliharaan kultur setelah subkultur 

dilakukan di rak kultur yang sama dengan sebelum subkultur. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Percobaan I. Organogenesis dari eksplan potongan daun 

Percobaan I dilakukan dua kali. Yang pertama menggunakan potongan daun 

Phalaenopsis amabilis dari seedling berumur 10-12 bulan sebagai eksplan (dengan perlakuan 

berbagai konsentrasi BA (0, 5, 7.5, 10, 12.5, dan 15 mg/l). Yang kedua menggunakan potongan 

daun Phalaenopsis hybrids yang baru berumur 3-4 bulan, dengan perlakuan konsentrasi BA (0, 5, 

10, dan 15 mg/l). Hasilnya, untuk eksplan berumur 10-12 bulan, PLBs terbentuk pertama kali 

pada permukaan potongan eksplan daun setelah 8 minggu masa pengulturan. Eksplan hanya 

responsif terhadap perlakuan BA 5, 7.5, dan 15 mg/l.  PLBs tersebut walaupun disubkultur tidak 

berkembang menjadi tunas adventif. Penampakan PLBs pada eksplan potongan daun 

Phalaenopsis amabilis disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Penampakan protocorm-like bodies (PLBs) yang terbentuk pada eksplan potongan 

Phalaenopsis amabilis. 

Tabel 1. Rata-rata Jumlah Tunas Adventif pada Eksplan Potongan Daun dari Seedling 
Phalaenopsis hybrids Berumur 3-4 Bulan yang Dikulturkan pada Berbagai 
Konsentrasi BA. 

Konsentrasi BA (mg/l) Rata-rata jumlah tunas adventif per eksplan  SE 

0 0 

5 1.0  0 

10 4.7  1.76 

15 2.6  0.81 
SE = standard error of the means 

 

Gambar 2. Perkembangan terbentuknya protocorm like bodies (PLBs) di permukaan potongan 

eksplan daun Phalaenopsis hybrids, yang kemudian tumbuh membesar dan berubah 

menjadi tunas adventif. Kultur berumur 1.5 bulan (A), 2 bulan (B), dan 3 bulan (C). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tunas-tunas adventif yang terbentuk dari PLBs pada eksplan potongan daun 

Phalaenopsis hybrids pada kultur berumur 5 bulan setelah tanam. 
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Pada eksplan daun berumur 3-4 bulan, respons pembentukan PLBs pertama kali teramati 

pada kultur berumur 6 minggu. PLBs yang terbentuk pada eksplan yang responsif selanjutnya 

tumbuh menjadi tunas adventif. Persentase eksplan yang responsif adalah sebanyak 30 % pada 

perlakuan 5 mg/l dan 10 mg/l BA, dan 50 % pada perlakuan 15 mg/l BA. Semua eksplan pada 

perlakuan tanpa BA tidak menunjukkan respons organogenesis. Sebagian eksplan yang tidak 

responsif mencoklat lalu mati, sedangkan sebagian yang lain masih hidup tetapi sama sekali tidak 

menunjukkan respons. Eksplan yang mencoklat dan mati kemungkinan karena teracuni eksudat 

kehitaman yang diduga merupakan senyawa ber-fenol. Pada eksplan yang responsif terhadap 

perlakuan BA, organogenesis dimulai dengan terbentuknya struktur globular berwarna hijau yang 

disebut protocorm-like bodies (PLBs). PLBs yang terbentuk mula-mula berukuran kecil            

(1-2 mm) berbentuk globular dan berwarna hijau muda. Pada tahap perkembangan lebih lanjut, 

PLBs ini tumbuh menjadi tunas-tunas Phalaenopsis berdaun. Rata-rata jumlah tunas yang 

tumbuh dari PLBs tersebut disajikan pada Tabel 1. Perkembangan terbentuknya PLBs yang 

kemudian tumbuh membesar dan berubah menjadi tunas adventif disajikan pada Gambar 2, 

sedangkan penampakan tunas adventif Phalaenopsis yang beberapa daunnya sudah membuka 

(yaitu pada umur 5 bulan setelah tanam) disajikan pada Gambar 3. 

 

Hasil Percobaan II. Percabangan tunas lateral dari eksplan tangkai bunga 

Hasil pengamatan jumlah tunas per eksplan pada berbagai konsentrasi BA dan rata-rata 

panjang tunas disajikan pada Tabel 2. Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa perlakuan BA 

yang dicobakan mulai dari 5 hingga 15 mg/l dapat merangsang multiplikasi tunas aksilar. Jumlah 

tunas aksilar yang dihasilkan hampir sama, yaitu dalam kisaran 2.5 hingga 3.3 tunas per eksplan. 

Tunas terbanyak berjumlah 3.3, dihasilkan pada perlakuan 15 mg/l BA. Tanpa pemberian BA, 

mata tunas hanya membesar (ukuran  0.5 cm), dan tidak tumbuh memanjang menjadi tunas. 

Tunas yang dihasilkan pada kultur berumur 2 bulan rata-rata sepanjang 1.0 - 1.6 cm (Tabel 2). 

Pada umur 5 bulan, penampakan tunas lateral pada berbagai perlakuan BA dapat dilihat pada 

Gambar 4. Tunas-tunas yang dihasilkan tersebut sebagian daunnya masih kuncup, dan sebagian 

lainnya sudah membuka.  

Tabel 2. Rata-rata Jumlah Tunas Aksilar Per Eksplan dan Panjang Tunas yang Dihasilkan dari 

Eksplan Tangkai Bunga Phalaenopsis pada Berbagai Perlakuan BA. 

Perlakuan BA (mg/l) Rata-rata jumlah tunas per 

eksplan  SE 

Rata-rata panjang tunas 

(cm)  SE 

0 1.0   0 0.5  0.0 

5 2.5  0.28 1.0  0.07 

7.5 3.0  0.81 1.1  0.25 

10 2.7  0.42 1.4  0.20 

12.5 3.0  0.40 1.6  0.31 

15 3.3  0.47 1.1  0.2 
SE = standard error of the means 

 

PEMBAHASAN 

Pada eksplan potongan daun dari seedling berumur 10-12 bulan, pembentukan 

protocorm-like bodies (PLBs) terjadi pertama kali teramati pada umur atau 8 minggu, sedangkan 

dari eksplan yang lebih muda yaitu seedling berumur 3-4 bulan, respons pertama kali teramati 

pada kultur berumur 6 minggu. PLBs dari eksplan yang lebih tua tidak berlanjut dengan 

perkembangan menjadi tunas adventif, sedangkan dari eksplan muda, dalam perkembangannya 

dapat menjadi tunas adventif. Tanpa penambahan BA tidak terjadi organogenesis. Respons 

terbentuknya PLBs pada eksplan daun yang lebih muda tersebut didapatkan pada perlakuan 5, 10, 

atau 15 mg/l BA. Namun demikian, perlakuan yang menghasilkan respons terbaik adalah 10 mg/l 

BA, dengan jumlah tunas adventif terbanyak, yaitu 2-9 tunas, dengan rata-rata 4.7 tunas per 

eksplan. Tunas-tunas adventif tersebut pada umur 5 bulan sudah membentuk 1-2 daun dengan 

panjang 0.5-1.5 cm. Dari fenomena tersebut, tampak bahwa umur atau tingkat ketuaan jaringan 

eksplan daun tampaknya merupakan faktor yang menentukan terjadinya organogenesis. Eksplan 

sebaiknya diambil dari daun yang masih sangat muda, kurang lebih berukuran 0.8–1.5 cm, dari 

seedling berumur 3-4 bulan. Hal ini juga dialami oleh Tanaka et al (1975) sebagaimana dikutip 

oleh Arditti dan Ernst (1992), bahwa penggunaan eksplan daun muda dari tanaman dewasa sama 

sekali tidak menghasilkan PLBs. PLBs hanya dihasilkan dari eksplan daun dari seedling yang 
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masih sangat muda. Di samping itu, produksi PLBs berkurang dengan bertambahnya umur 

eksplan yang digunakan.  
 

Gambar 4. Multiplikasi tunas aksilar yang terjadi pada eksplan tangkai bunga Phalaenopsis  

pada media ½ MS tanpa penambahan BA (0) dan dengan penambahan 5-15 mg/l 

BA. 
 

Hasil penelitian ini konsisten dengan yang didapatkan oleh Tanaka dan Sakanishi 

(1978) yang melaporkan terbentuknya PLBs dari potongan daun Phalaenopsis. Bedanya, ekplan 

diambil dari tunas mikro yang terbentuk secara in vitro dari kultur mata tunas tangkai bunga 

berumur 2 bulan. Media yang digunakan untuk mendorong tumbuhnya tunas sebagai sumber 

eksplan adalah media VW yang ditambah dengan 2.5 mg/l BA. Dengan media ini, pada umur 2 

bulan sudah tumbuh 1 tunas yang daunnya dapat digunakan sebagai eksplan. Selanjutnya, untuk 

menghasilkan 1-7 PLBs, potongan daun dikulturkan di media MS + 10 mg/l BA + 1 mg/l NAA. 

Proliferasi PLBs lebih lanjut didapatkan dengan melakukan subkultur ke media cair formulasi 

Vacin dan Went (1949) + 200 ml/l air kelapa, dan dikocok dengan rotary shaker. Jadi untuk 

merangsang terbentuknya PLBs dari eksplan daun dibutuhkan BA 10 mg/l dan NAA 1 mg/l, 

sama dengan perlakuan terbaik pada percobaan ini. 

Pada penelitian ini, masalah yang sering kami jumpai adalah terbentuknya eksudat 

berwarna hitam yang kemungkinan menyebabkan kematian eksplan atau eksplan tetap hidup 

tetapi tidak responsif. Hal ini ternyata juga menjadi catatan oleh Arditti dan Ernst (1992), bahwa 

sebagian eksplan potongan daun yang dikulturkan berubah menjadi kehitaman, lalu mati. Eksudat 

berwarna hitam tersebut dideteksi sebagai hasil oksidasi senyawa fenolik, yang secara bertahap 

menghitam dan terbukti beracun bagi eksplan yang dikulturkan. 

Pada kloning Phalaenopsis yang menggunakan mata tunas tangkai bunga sebagai 

eksplan dapat disimpulkan bahwa pemberian BA mulai dari 5 hingga 15 mg/l mampu 

merangsang multiplikasi tunas aksilar dari eksplan mata tunas tangkai bunga Phalaenopsis, 

dengan rata-rat jumlah tunas per eksplan relatif sama, yaitu 2.5–3.3 tunas per eksplan. Hasil ini 

berbeda dengan yang telah dilaporkan sebelumnya oleh Arditti dan Ernst (1992) bahwa untuk 

merangsang multiplikasi tunas Phalaenopsis dari eksplan tangkai bunga diperlukan setidaknya 

25-125 mg/l BA.  Perbedaan respons ini kemungkinan karena perbedaan jenis Phalaenopsis yang 

diklonkan, yang respons-nya terhadap sitokinin mungkin spesifik. Reuter (1983) melaporkan 

bahwa genotipe Phalaenopsis yang berbeda mungkin menghasilkan respons yang berbeda 

terhadap formulasi media yang sama. 

 

KESIMPULAN 

Perbanyakan klonal Phalaenopsis dari eksplan daun dapat terjadi melalui terbentuknya 

protocorm-like bodies (PLBs) yang kemudian tumbuh membesar, dilanjutkan dengan 

perkembangannya menjadi tunas adventif. Kemampuan eksplan daun untuk berregenerasi 

menjadi tunad adventif tersebut dipengaruhi oleh umur tanaman sumber eksplan. Ekspan yang 

diambil dari tanaman yang lebih muda mempunyai daya regenerasi lebih tinggi. Dalam penelitian 
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ini, respons terbaik eksplan daun didapatkan pada perlakuan 10 mg/l BA, yaitu dihasilkan rata-

rata 5 tunas per eksplan. 

Perbanyakan klonal Phalaenopsis menggunakan eksplan tangkai bunga dapat dilakukan 

dengan merangsang multiplikasi tunas aksilar, dengan menambahkan BA pada konsentrasi         

5-15 mg/l. Dengan level BA pada kisaran tersebut, jumlah tunas yang dihasilkan relatif sama 

yaitu 2.5-3.3 tunas per eksplan. 
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