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ABSTRAK 

Suwarno, A. 2013. Respon Pertumbuhan Planlet Anggrek Phalaenopsis amabilis 

L. var. Jawa Candiochid Akibat Irradiasi Sinar Gamma. Skripsi, Jurusan 

Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Noor Aini Habibah, S.Si., M.Si., 

Dra. Lina Herlina. M. Si. 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keragaman anggrek 

spesies alam yang sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah nusantara. Di antara 

5000 spesies anggrek yang ditemukan di wilayah Indonesia, Phalaenopsis 

merupakan salah satu genus yang terkenal akan keindahan dan keragaman  coraknya. 

Phalaenopsis amabilis L. merupakan jenis anggrek asli Indonesia yang mempunyai 

empat warna, bentuk dan aroma yang khas, serta memiliki bunga yang dapat 

bertahan kurang lebih dua minggu. Pada umumnya, Phalaenopsis amabilis L. tidak 

dikembangbiakkan menggunakan biji secara alamiah tetapi harus menggunakan 

mikoriza karena biji anggrek tidak mempunyai cadangan makanan. Perbanyakan 

anggrek secara alami menghasilkan persentase perkecambahan yang kurang 

memenuhi permintaan petani anggrek, hal tersebut dapat ditingkatkan dengan 

menggunakan metode kultur  jaringan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh iradiasi sinar gamma terhadap pertumbuhan planlet anggrek Phalaenopsis 

amabilis L. var. Jawa Candiochid. 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Dalam penelitian ini terdapat 5 kelompok perlakuan yaitu 0(kontrol), 10, 20, 

30 dan 40 (Gray) dengan 7 ulangan pada setiap perlakuan. Pertumbuhan planlet 

dapat diketahui dengan parameter pertumbuhan planlet pasca iradiasi, kecepatan 

munculnya daun, kecepatan munculnya akar, jumlah daun, dan jumlah akar. 

Hasil uji beda nyata terkecil (BNT) menunjukkan bahwa perlakuan yang 

tidak diiradiasi berbeda signifikan terhadap pertumbuhan planlet pasca iradiasi dan 

jumlah akar. Hal ini berarti pemberiaan dosis iradiasi sinar gamma yang semakin 

tinggi menyebabkan persentase tumbuh planlet dan jumlah akar terhambat. Untuk 

dosis 10 dan 20 (Gray) berbeda signifikan terhadap parameter jumlah daun. 

Sedangkan pada dosis 40 Gray berbeda signifikan terhadap kecepatan munculnya 

daun, Hal ini berarti  pemberian iradiasi sinar gamma yang semakin tinggi dapat 

mempercepat munculnya daun, dan pada dosis 30 Gray berbeda signifikan terhadap 

kecepatan munculnya akar, hal ini berarti pemberian iradiasi sinar gamma yang 

semakin tinggi menyebabkan kecepatan munculnya akar semakin cepat.  

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian irradiasi sinar gamma 

berpengaruh terhadap pertumbuhan planlet pasca iradiasi, kecepatan munculnya 

daun, kecepatan munculnya akar, jumlah daun, dan jumlah akar 

 

Kata Kunci : Planlet Anggrek, media MS, Iradiasi sinar gamma  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keragaman anggrek 

spesies alam yang sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah nusantara. Di antara 

5000 spesies anggrek yang ditemukan di wilayah Indonesia, Phalaenopsis 

merupakan salah satu genus yang terkenal akan keindahan dan keragaman  

coraknya. Hibrida-hibrida yang dihasilkan dan terkenal di dunia banyak ditemukan 

memiliki induk yang berasal dari Phalaenopsis spesies di Indonesia. Salah satu 

spesies  ialah  Phalaenopsis amabilis yang berwarna putih seperti kupu-kupu. 

Phalaenopsis tersebut menjadi induk yang sangat penting karena menurunkan 

berbagai hibrida yang berpotensi komersial yang lebih indah, lebih seragam dan 

kuntum lebih lebar. Spesies Phalaenopsis yang lain seperti Phalaenopsis 

amboinensis dan Phalaenopsis venosa sangat potensial menurunkan warna kuning 

(Yulia 2005). 

Produksi Phalaenopsis di dunia semakin meningkat dan menjadi komoditi  

unggulan yang tetap prospektif di tengah kelesuan bisnis tanaman hias. Produksi 

Anggrek  di Indonesia diharapkan dapat meningkat dari 16.166.628 pot pada tahun 

2005 menjadi 19.284.219 pot tahun 2010 (Rianawati 2003), sesuai standar mutu 

yang dipersyaratkan pasar domestik dan internasional. Sebagai salah satu negara 

yang memiliki sumber genetik anggrek bervariasi, Indonesia memiliki kesempatan 

yang cukup tinggi untuk lebih memberdayakan sumber daya genetik tersebut. 

Keberhasilan dalam pemberdayaan sumber genetik akan  menjadi kekuatan yang 

berarti dalam pengembangan anggrek Indonesia  khususnya  Phalaenopsis. 

Budidaya Phalaenopsis di Indonesia yang ada pada saat ini telah didominasi 

oleh hibrida - hibrida hasil dari mancanegara. Negara yang memiliki kemampuan 

teknologi yang cukup terkemuka seperti Taiwan, Thailand, Singapura, Hawaii dan 

Australia  merupakan negara penghasil Phalaenopsis terbesar di dunia (Bey et al. 

2006). Perkembangbiakan Phalaenopsis amabilis secara konvensional telah  

mencapai titik klimaks yang dibuktikan dari adanya kejenuhan produksi dan 

kejenuhan pasar. Persilangan konvensional yang dilakukan pada tetua-tetua yang  

berasal dari satu genus sudah tidak memberikan corak baru yang mampu  
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mendongkrak perdagangan anggrek. Upaya inovasi baru sangat dibutuhkan untuk 

mendapatkan hibrida-hibrida yang berbeda bentuk dan corak. Persilangan 

intergenerik perlu dikembangkan untuk mendapatkan bentuk dan corak yang baru.  

Anggrek hasil persilangan intergenerik telah diperoleh di berbagai Negara 

terutama Belanda yang kini merupakan penghasil anggrek intergenerik terbesar di 

dunia khususnya Phalaenopsis. Hasil persilangan intergenerik yang ada di  

Indonesia masih sangat jarang dijumpai meskipun Indonesia  memiliki ribuan jenis 

anggrek. Hal ini disebabkan karena terbatasnya informasi mengenai karakter spesies 

alam yang ada.  Phalaenopsis amabilis L. merupakan jenis anggrek asli Indonesia 

yang mempunyai empat warna, bentuk dan aroma yang khas, serta memiliki bunga 

yang dapat bertahan kurang lebih dua minggu. Phalaenopsis amabilis L. adalah 

salah satu spesies anggrek dengan jumlah terbesar yang terdapat di dunia (Bey et al. 

2006).  

Pada umumnya, Phalaenopsis amabilis L. tidak dikembangbiakkan 

menggunakan biji secara alamiah tetapi harus menggunakan mikoriza karena biji 

anggrek tidak mempunyai cadangan makanan. Perbanyakan anggrek secara alami 

menghasilkan persentase perkecambahan yang kurang memenuhi permintaan petani 

anggrek, hal tersebut dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode kultur  

jaringan (Khasanah 2011). Metode ini dapat menghasilkan perkecambahan anggrek 

dalam jumlah banyak dan waktu yang relatif singkat (Gunawan 2007). Kultur 

jaringan adalah suatu teknik isolasi bagian-bagian tanaman seperti jaringan, organ, 

embrio yang dipelihara dan ditumbuhkan pada medium buatan yang steril, agar 

mampu beregenerasi dan berdiferensiasi menjadi tanaman lengkap (Zulkarnaen 

2009). Perbanyakan dengan menggunakan kultur jaringan dapat dilakukan setiap 

saat tanpa tergantung musim karena dilakukan di ruang tertutup, menghasilkan daya 

multiplikasi tinggi dari bahan tanaman yang kecil, tanaman yang dihasilkan 

seragam, dan sehat (Yusnita 2003).  

Media yang umum digunakan dalam kultur jaringan yaitu media Murashige 

and Skoog (MS) yang mengandung unsur-unsur hara makro dan mikro yang 

diperlukan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya (Zulkarnaen 2009). 

Keberhasilan dalam teknologi serta penggunaan metode in vitro terutama ditunjang 

oleh pengetahuan tentang kebutuhan hara sel dan jaringan yang dikulturkan. 
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Komposisi media yang digunakan tergantung jenis tanaman yang akan diperbanyak. 

Media yang digunakan biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, dan hormon. 

Zat pengatur tumbuh (hormon) yang ditambahkan juga bervariasi, baik jenisnya 

maupun jumlahnya, tergantung tujuan dari kultur jaringan yang dilakukan. Salah 

satu medium untuk kultur jaringan tanaman adalah media Murashige and Skoog 

(MS). Selain itu, diperlukan bahan tambahan seperti agar, gula, dan lain-lain. Selain 

itu, Keistimewaan media MS adalah kandungan nitrat, kalium, dan amoniumnya 

yang tinggi (Wetter dan Constabel 1991). 

Pada perbanyakan anggrek, dapat dilakukan dengan cara iradiasi untuk 

memperoleh mutan yang berbeda. Iradiasi adalah penyinaran dengan sinar 

radioaktif yang dapat menimbulkan mutasi. Pada pemuliaan tanaman, mutasi 

induksi dengan sinar gamma merupakan cara efektif untuk memperkaya plasma 

nutfah dan memperbaiki varietas atau beberapa sifat yang diinginkan misalnya 

warna bunga dan warna daun anggrek (Maluszinski 2000). Hasil penelitian 

Wardhani et al. (2007) melaporkan bahwa iradiasi sinar gamma dengan dosis 10 

Gray mampu menginduksi keragaman pada morfologi tanaman anggrek Brachypeza 

indusiata (Reichb.f). Wegadara (2008) melaporkan bahwa perlakuan iradiasi sinar 

gamma dosis 30 Gray terhadap tanaman Anthurium andreanum memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap karakter vegetatif panjang akar, panjang daun, lebar 

daun, dan tinggi tanaman. Perlakuan penyinaran dengan menggunakan sinar gamma 

dapat merangsang pertumbuhan dan keragaman tanaman.  

Iradiasi sinar Gamma pada tanaman hias misalnya anggrek dengan dosis 0 – 

100 Gray menunjukkan pada dosis iradiasi yang lebih dari 50 Gray menyebabkan 

pertumbuhan terhambat dan akhirnya mati Suskandari et al., (1999).  Iradiasi dari 

material tanaman sebagai prosedur karantina sudah ditelit pada tanaman hidup 

dalam pot pada dosis 300 – 650 Gy.  Efek kerusakan tanaman akibat iradiasi 

termasuk diantaranya absisi daun, nekrosis, hilangnya pertumbuhan dan kematian 

tanaman. Iradiasi pada tanaman hidup (setelah 16 minggu) menyebabkan tanaman 

berada dalam kondisi buruk  dan atau sudah berhenti tumbuh (Anonim,  2010).  

Prospek  teknologi  radiasi sinar Gamma  dalam peningkatan  mutu benih 

tanaman hutan  untuk mendapatkan  variasi genetik  dan pemecahan masa dormansi 

sudah dilakukan penelitian,  Sudrajat dan Zanzibar (2009) menyatakan bahwa 
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peningkatan mutu fisiologis benih tanaman hutan dapat dilakukan dengan radiasi 

dosis rendah (dibawah 40 Gray).  Telah ditetapkan bahwa dosis optimum untuk 

mengendalikan perkecambahan  yang baik pada tanaman hias pada kisaran 0 Gray 

sampai 50 Gray jika perlakuan dilakukan segera setelah panen pada saat periode 

dormansi.  Dosis tinggi juga dapat mendorong peningkatan kebusukan dan 

pengaruh lain yang tidak dikehendaki yang merugikan pada iradiasi komersial 

(Matsuyama  and  Umeda, 1983 ). 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang perlu diteliti yaitu: 

Bagaimana pengaruh iradiasi sinar gamma terhadap pertumbuhan planlet anggrek 

Phalaenopsis amabilis L. var. Jawa Candiochid? 

C. Penegasan Istilah 

 Dalam penelitian ini ada beberapa batasan istilah yang digunakan untuk 

menghindari salah pengertian, perlu diberikan penegasan yaitu: 

1. Anggrek bulan Phalaenopsis amabilis L. var. Jawa Candiochid 

Anggrek bulan adalah anggrek monopodial yang membutuhkan banyak sinar 

matahari tetapi memerlukan juga peredah yang agak lembab. Dalam penelitian ini 

menggunakan planlet anggrek yang berumur 2 bulan hasil budidaya  tanaman hias 

anggrek di Candiochid di Jalan Dr.Wahidin – Candi Persil No. 23 Semarang. 

2. Pertumbuhan 

Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran secara kuantitatif dan bersifat 

irreversible. Hal ini ditandai dengan planlet anggrek menunjukkan jumlah planlet 

anggrek yang tumbuh, waktu muncul daun, waktu muncul akar, jumlah daun, dan 

jumlah akar. 

3. Media Murashige and Skoog (MS)  

Media Murashige and Skoog (MS) adalah media yang digunakan dalam kultur 

jaringan. Media Murashige and Skoog (MS) mengandung unsur-unsur hara makro 

dan unsur-unsur hara mikro untuk pertumbuhan dan perkembangan planlet. 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopodial&action=edit&redlink=1
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4. Iradiasi Sinar Gamma  

Irradiasi adalah penyinaran dengan sinar radioaktif yang dapat menimbulkan 

mutasi. Iradiasi sinar gamma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

dosis 0 Gy, 10 Gy, 20 Gy, 30 Gy, dan 40 Gy.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk : 

 Mengetahui pengaruh iradiasi sinar gamma terhadap pertumbuhan planlet anggrek 

Phalaenopsis amabilis L. var. Jawa Candiochid. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan: 

1. Sebagai dasar perbanyakan anggrek bulan  Phalaenopsis secara in vitro yang 

dapat dijadikan acuan oleh petani anggrek. 

2. Memberikan informasi kepada petani anggrek Phalaenopsis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

a. Kedudukan Taksonomi  anggrek Phalaenopsis L. var. Jawa Candiochid. 

 Menurut Rukmana (2000) dan Amilah 2006, kedudukan anggrek bulan 

dalam taksonomi tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae  

Super Divisi : Spermatophyta  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Liliopsida  

Ordo  : Orchidales 

Famili  : Orchidaceae 

Genus  : Phalaenopsis 

Spesies  : Phalaenopsis amabilis (L) var. Jawa Candiochid  

 

Anggrek bulan termasuk anggrek epifit, akarnya menempel pada batang 

atau dahan tanaman lain. Pada akar ini terdapat jaringan velamen yang berongga 

berfungsi memudahkan akar menyerap air hujan yang jatuh pada pohon inang. 

Pertumbuhan anggrek bulan  termasuk dalam pola pertumbuhan monopodial yaitu 

meninggi pada satu titik tumbuh dan hanya terdiri dari satu batang utama. 

Batangnya sangat  pendek hampir tidak nampak, daun berbentuk ellips 

memanjang, dan bagian ujung agak melebar. Bunga tersusun dalam rangkaian 

berbentuk tandan,  bercabang dan pada tiap tandan terdapat maksimal 25 kuntum. 

Buah anggrek bulan merupakan buah  lantera atau capsular yang memiliki 6 

rusuk. Dalam satu buah anggrek terdapat ratusan bahkan jutaan biji (Iswanto, 

2001).  

Anggrek phalaenopsis mempunyai batang pokok yang selalu tampak 

dominan/ jelas dari cabangnya (monopodial). Anggrek monopodial adalah 

anggrek yang pertumbuhan batangnya lurus ke atas pada suatu batang tanpa batas 

(Iswanto 2001). Daun dari tipis sampai tebal berdaging (sekulen), melekat pada 

file:///F:/D:PROPOSAL%20UHWATULindex.php%3fplantsearch=Orchidaceae
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batang dengan kedudukan tiap helai buku, dan berhadapan, artinya tiap buku 

terdapat dua helai daun yang berhadapan (Gunawan 2007).  

Bunga anggrek terdiri dari lima bagian utama, yaitu sepal, petal, stamen 

(benang sari), pistil (putik), dan ovari (bakal buah). Pelindung bunga terluar pada 

saat bunga masih kuncup adalah sepala. Anggrek mempunyai tiga helai sepala. 

Selain sepala, anggrek juga mempunyai tiga  helai  petala yang posisinya 

membentuk segitiga. Dua helai petala yang berada diatas membentuk sudut 120
0
 

dengan lembar ketiga yang lebih besar disebut labelum atau bibir. 

                               

Gambar 1 Morfologi Bunga Anggrek Phalaenopsis ( Gunawan 2007) 

Benang sari dan tangkai kepala putik menjadi satu membentuk suatu 

struktur yang disebut column (Inggris) atau gynostemium (Latin). Jadi 

gynostemium (column) sebenarnya merupakan alat kelamin betina dan jantan yang 

telah menjadi satu (Gunawan 2007). Buah anggrek merupakan buah kotak. Jika 

telah masak, buah akan pecah menjadi enam celah( tiga buah katup kecil dan tiga 

buah katup lebar). Bulu-bulu halus berada diantara biji yang satu denag biji yang 

lainnya, kemudian akan lepas apabila sudah masak dengan cara mendesak  agar 

biji keluar. Dengan perantara angin biji akan keluar dan mengalami penyebaran. 

Jumlah biji banyak dan kecil, tapi hanya sedikit yang tumbuh.sebagian lainnya 

akan mati. Anggek Dendrobium memiliki cirri – cirri fase awal dari pembentukan 

bunga secara in vitro (Sheela et al.  2006). 

Labellum 

Sepala 

l 

Column 

Petal 

Sepal dorsal 
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a                                                          b 

Gambar 2 (a) Morfologi Buah Anggrek Phalaenopsis dan (b) Potongan 

melintang buah anggrek dengan biji seperti tepung putih ( Gunawan 2007) 

 

b. Anggrek Phalaenopsis amabilis (L) var. Jawa Candiochid  

 Anggrek Bulan ini  tumbuh di tanah atau termasuk anggrek terresterial. 

Ciri morfologinya antara lain memiliki umbi semu/kormus (cormus) berbentuk 

bulat telur, tertanam di bawah tanah. Setiap buku dan ujung kormusnya akan 

muncul tunas, setiap batang terdapat 4-7 daun. Daunnya berbentuk lancet 

memanjang dengan ujung yang meruncing, permukaan daun agak berlipatan 

(plicate), ukuran daunnya kurang lebih 100 cm x 6 cm. ua yang telah lanjut akan 

menghasilkan keturunan yang lebih variatif (Kartikaningrum et al. 2007). 

Anggrek bulan ini memiliki tangkai bunga fluorescent yang dapat mencapai 1 m 

atau lebih, dengan jumlah bunga sekitar 2-3 kuntum yang mekar serentak 

sementara yang lainnya masih kuncup. Bunga yang membuka penuh berdiameter 

3 – 4 cm. Warna bunga bervariasi dari ungu terang, pink hingga putih. Kelopak 

bunga berbentuk lancet yang melebar di pangkalnya, berukuran 2 cm x 1.5 cm. 

Bibir bunga berbentuk spatula, runcing di pangkal dan melebar di ujungnya. Tipe 

yang berbunga ungu memiliki variasi warna kuning di pangkal bibirnya yang 

bertitik-titik merah (Puspaningtyas et al. 2003). 

B. Pertumbuhan 

Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran secara kuantitatif dan 

bersifat irreversibel. Pertumbuhan dengan teknik in vitro ditandai dengan waktu 

munculnya daun dan akar. Umumnya, eksplan yang berasal dari tanaman juvenil 

mempunyai kemampuan membentuk tunas yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

eksplan yang berasal dari tanaman dewasa (Yusnita 2003).  

Pertumbuhan tunas optimum sangat bergantung pada cahaya, karena 

cahaya merupakan sumber energi bagi proses fotosintesis tanaman yang 
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selanjutnya berpengaruh terhadap proses pertumbuhan organ-organ tanaman 

(Mangoendidjojo 2003). Pada kondisi in vitro,  pertumbuhan tunas dihasilkan 

pada kelembaban yang tinggi dan intensitas cahaya yang rendah. Hal ini dapat 

menyebabkan berkurangnya lapisan kutikula pada daun. Pada beberapa tanaman, 

stomata daun yang dihasilkan secara in vitro tidak dapat menutup penuh (George 

et al. 2008).  

1. Syarat Tumbuh Anggrek Phalaenopsis amabilis L. var. Jawa Candiochid  

Pertumbuhan anggrek phalaeonopsis selalu ternaungi oleh ranting atau 

dahan pohon. Karena ternaungi, cahaya matahari yang dibutuhkan anggrek 

phalaeonopsis tidak terlalu tinggi hanya 20 – 25 %. Apabila cahaya yang didapat 

anggrek lebih besar dari 25%, akan timbul kerusakan pada sebagian atau seluruh 

jaringan tanaman ( Iswanto 2001). Biasanya anggrek – anggrek hasil budidaya 

memerlukan suhu maksimal 29ºC dan suhu minimal 15ºC. Anggrek memerlukan 

kelembapan nisbi (ratio humanidity) cukup tinggi, yakni 60– 85% ( Iswanto 

2001). Menurut Widiastoety (2004), media  tumbuh digunakan sebagai tempat 

melekatnya akar atau tempat berdirinya tanaman. Selain itu, media tumbuh juga 

berperan menyiapkan air dan hara, serta menjaga kelembaban. Ada beberapa 

syarat media tumbuh yang baik yaitu tahan lama, tidak menjadi sumber penyakit, 

aerasi dan drainase baik, mampu mengikat dan menyimpan air dan hara dengan 

baik, serta mudah diperoleh. Ditambahkan oleh Setiawan (2003), bahwa suhu 

udara yang dingin (di bawah 18ºC) biasanya akan memicu pembungaan 

Phalaeonopsis dewasa dan lokasi perawatan Phalaeonopsis yang tepat 

berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan pembungaannya. 

Menurut Rukmana (2000), anggrek bulan Phalaenopsis membutuhkan 

intensitas cahaya matahari berkisar antara 15% – 30%. Menurut Gunawan (2007), 

anggrek bulan Phalaenopsis memerlukan keteduhan dengan intensitas cahaya 

matahari sekitar 10%–40 %. Berdasarkan kebutuhan suhu, Phalaenopsis termasuk 

anggrek tipe hangat yaitu anggrek yang hidup pada daerah yang tidak terlalu 

dingin dan tidak terlalu panas. Suhu malam hari yang diperlukan antara 21
0
C – 

24
0
C dan siang hari antara 24

0
C – 29

0
C (Sarwono 2002). Sedangkan menurut 

Rukmana (2000), suhu udara yang ideal berkisar antara 15
0
C – 35

0
C, namun suhu 

optimal bagi pertumbuhan adalah 21
0
C. Ketinggian tempat yang ideal untuk 
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tanaman anggrek Phalaenopsis adalah dari dataran rendah sampai dataran tinggi 

atau sekitar 50 m – 1000 m dpl. Kelembaban udara yang ideal bagi tanaman 

anggrek Phalaenopsis berkisar antara 65 – 70 % (Rukmana 2000).  

Menurut Sulistianingsih (2006), sinar gamma yang diberikan pada biji 

anggrek berpengaruh pada kecepatan tumbuh protokorm, persentase pertumbuhan 

protokorm, panjang akar, panjang daun dan menghasilkan mutan. Pemberian 

radiasi dosis  20 Gray kemudian diiradiasi diulang dengan dosis yang sama yaitu 

20 Gray menyebabkan  menghambat pertumbuhan planlet. Secara morfologi 

radiasi 20 dan 25 Gy menunjukkan perubahan pada bentuk akar dan daun pada 

plantet yang dihasilkan. Akar lebih panjang dibandingkan dengan perlakuan lain, 

sedangkan daun mengalami perubahan bentuk. 

C. Media Murashige and Skoog (MS). 

Menurut Yusnita (2003) komponen media kultur yang lengkap adalah 

aquades, hara-hara makro dan mikro, gula sebagai sumber energi, vitamin, asam 

amino, bahan organik lain, zat pengatur tumbuh, suplemen berupa bahan-bahan 

alami dan agar sebagai pemadat media. Unsur hara makro berfungsi sebagai 

proses menyeimbangkan konsentrasi ion, stabilitas makromolekul, stabilitas 

koloida, Sedangkan hara mikro biasanya menjalankan fungsi katalitik dan 

dibutuhkan oleh tumbuhan balam jumlah sedikit ( Taiz 2005 ). 

Berbagai komposisi medium standar telah diformulasikan untuk 

mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman antara lain komposisi 

Knudson C (1946), Heller (1953), Nitsch dan Nitsch (1956), Gamborg dkk. B5 

(1976), Linsmaier dan Skoog (LS) (1965), Murashige dan Skoog (1962) serta 

woody plant medium (Lloyd dan Mc Cown 1980). Tanaman anggrek biasanya 

menggunakan media VW, MS dan Knudson. D. 

Komponen-komponen yang terdapat dalam media MS meliputi: 

1. Nitrogen 

Nitrogen merupakan unsur penting bagi pertumbuhan tanaman terutama 

pada fase vegetatif. Pada fase tersebut terjadi tiga proses penting, yaitu 

pembelahan sel, perpanjangan sel dan tahap pertama diferensiasi sel yang 

berhubungan dengan perkembangan akar, daun dan batang (Harjadi 1996). Fungsi 

nitrogen dalam tanaman adalah sebagai komponen molekul klorofil, unsur  
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protein, asam amino, komponen enzim, berpengaruh terhadap penggunaan 

karbohidrat dan merangsang penyerapan nutrisi yang lain (Tisdale et al 1985, 

diacu dalam Aristian 2010 ). 

2. Fosfat  

Menurut Bakri (2002) fosfor berfungsi dalam pembelahan sel, 

perkembangan akar, membantu mempercepat kematangan tanaman dengan 

mengurangi kelebihan penggunaan N. Unsur P selalu diserap tanaman sebagai 

     
 dan     

  , dan disintesis untuk asam nukleat didalam inti sel. 

Prasetyawan (2003) menyatakan Ion     
   diserap pada laju penyerapan yang 

hampir 10 kali lebih cepat daripada laju penyerapan ion     
 . Penyerapan ion 

fosfat tahap pertama diubah menjadi “phytic acid”.     

Kemudian ion fosfat diubah menjadi fosfatida. Penyerapan ion fosfat 

mengakibatkan terjadinya asam nuklein, sedangkan penyusun asam nuklein 

adalah gula, basa, dan fosfat. Gula yang penting adalah ribose dan deoksiribosa, 

ribose terdapat pada RNA sedangkan deoksiribosa pada DNA. 

3. Kalium 

Kalium merupakan satu-satunya kation monovalen yang essensial bagi 

tanaman. Kalium berperan sebagai aktivator enzim, translokasi hasil asimilasi dan 

pembentukan protein serta tepung (karbohidrat). Kalium dalam jumlah yang 

cukup akan menjamin ketegaran tanaman dan merangsang pertumbuhan akar. 

Kalium cenderung meniadakan pengaruh buruk nitrogen serta dapat 

mempengaruhi kematangan yang dipercepat oleh fosfor (Soepardi 1983, diacu 

dalam Aristian 2010). 

Menurut Irawati (2003) fungsi ion K kebalikan dengan Ca, ion K bekerja 

menggelembungkan sedangkan ion Ca menyusutkan. Menurut Noggle dan Friitz 

(1979) dalam Yuniar (2000) K diasimilasi melalui pembentukan ikatan 

elektrostastik yang relatif lemah dengan anion organik yang terdapat dalam sel 

tumbuhan seperti ion malat. Pemupukan K pada tanah padat dapat meningkatkan 

berat akar dan menambah luas permukaan akar. 

4. Belerang atau sulfur 

Belerang atau sulfur dibutuhkan tanaman dalam pembentukan asam amino 

sistin, sistein dan metionin. Disamping itu belerang atau sulfur   merupakan 
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bagian dari biotin, thiamin, ko-enzim A dan glutationin. Diperkirakan 90% 

belerang atau sulfur dalam tanaman ditemukan dalam bentuk asam amino, yang 

salah satu fungsi utamanya adalah penyusun protein yaitu dalam pembentukan 

ikatan disulfida antara rantai-rantai peptida (Tisdale et al 1990). Belerang 

merupakan bagian (constituent) dari hasil metabolisme senyawa-senyawa 

kompleks. Belerang juga berfungsi sebagai aktivator, kofaktor atau regulator 

enzim dan berperan dalam proses fisiologi tanaman. Selain fungsi yang 

dikemukakan di atas, peranan belerang dalam pertumbuhan dan metabolisme 

tanaman diantaranya: merupakan bagian penting dari ferodoksin, suatu komplek 

Fe dan belerang yang terdapat dalam kloroplas dan terlibat dalam reaksi 

oksidoreduksi dengan transfer elektron serta dalam reduksi nitrat dalam proses 

fotosintesis.  

5. Kalsium (Ca) 

 Kalsium (Ca) diserap dalam bentuk ion    , kalsium dibutuhkan pada 

saat pembentukan dinding primitif, Ca mempengaruhi hidrasi pada system misel 

air yaitu pada benang-benang makro molekul protein misel, dengan 

berpengaruhnya Ca pada hidrasi dengan sendirinya resorbsi terhadap nutrisi 

terpengaruhi. 

6. Magnesium 

Magnesium (Mg) diserap tanaman dalam bentuk ion     , kemudian ion 

tersebut diserap menjadi klorofil. Magnesium adalah aktivator yang berperan 

dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. Unsur ini sangat 

dominan keberadaannya di daun , terutama untuk ketersediaan klorofil. Jadi 

kecukupan magnesium sangat diperlukan untuk memperlancar proses fotosintesis. 

Unsur itu juga merupakan komponen inti pembentukan klorofil dan enzim di 

berbagai proses sintesis protein. 

7. Besi 

Besi (Fe) diserap tanaman dalam bentuk ion     . Fe esensial bagi sintesa 

sel, bakteri tertentu mempunyai kemampuan dalam mengoksidasi garam-garam 

besi menjadi senyawa besi. Besi merupakan bagian dari sisi katalisis banyak 

enzim yang melakukan reaksi reduksi-oksidasi, ferro atau ferrit merupakan bagian 
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dari heamin, dari sitokrom yang terdapat pada semua sel. Besi ditemukan dalam 

bentuk flavoprotein dan ferrodoksin. 

8. Baron (B) dan Molybdenum (Mo) 

Boron memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan , pembelahan dan 

diferensiasi, dan pembagian tugas sel. Hal ini terkait dengan perannya dalam 

sintetis RNA, bahan dasar pembentukan sel. Boron diangkut dari akar ke tajuk 

tanaman melalui pembuluh xylem. Molybdenum diserap dalam bentuk ion 

molybdate (Mo  
  ). Molybdenum bertugas sebagai pembawa elektron untuk 

mengubah nitrat menjadi enzim. Unsur ini juga berperan dalam fiksasi nitrogen. 

9. Mangan (Mn) dan Klor (Cl) 

Mangan diserap tanaman dalam bentuk ion     , Mn berperan dalam 

kemampuan katalisis dalam tanaman atau merupakan enzim aktivator dalam 

siklus krebs, sedangkan klor diserap dalam bentuk     , Cl dibutuhkan tanaman 

dalam jumlah yang kecil. Cl berfungsi meningkatkan berat kering dari tanaman 

 ( Irawati 2003). 

D. Iradiasi Sinar Gamma 

Mutasi adalah perubahan genetik pada sejumlah gen atau susunan 

kromosom maupun gen tunggal. Secara molekuler, mutasi terjadi karena adanya 

perubahan urutan (sequence) nukleotida yang menyebabkan terjadinya perubahan 

pada protein yang dihasilkan. Induksi mutasi merupakan salah satu metode yang 

efektif untuk meningkatkan keragaman tanaman (Wulan 2007). Mutasi gen terjadi 

sebagai akibat perubahan dalam gen dan timbul secara spontan. Mutasi pada 

tanaman dapat menyebabkan perubahan pada bagian-bagian tanaman baik bentuk 

maupun warna juga perubahan pada sifat lainnya. Tanaman hasil mutasi 

dinamakan mutan, sedangkan generasinya dinyatakan dengan M
1
, M

2
 (M = 

Mutan) dan seterusnya. Tanaman yang diperbanyak secara vegetatif, generasinya 

dinyatakan dengan mutan vegetatif1 (MV
1
), mutan vegetatif2 (MV

2
),dan 

seterusnya. Mutasi dibagi menjadi dua yaitu mutasi kromosom dan mutasi gen. 

Dosis iradiasi yang digunakan untuk menginduksi keragaman sangat menentukan 

keberhasilan terbentuknya tanaman mutan. Dosis iradiasi yang dipakai untuk 

mendapatkan tanaman mutan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis 



14 

  

 

 

tanaman yang digunakan, fase tumbuh tanaman saat iradiasi, ukuran bahan 

tanaman,  dan tingkat ketebalan bahan yang akan diiradiasi.  

Iradiasi sinar gamma 10 Gray dapat mempengaruhi 3 macam keragaman 

morfologi tanaman Anggrek yaitu batang pendek, warna daun hijau kekuningan 

dan ukuran daun lebih kecil. Iradiasi sinar gamma 20 Gray dapat mempengaruhi 4 

keragaman morfologi tanaman Anggrek yaitu batang pendek, lingkar batang kecil, 

warna daun hijau kehitaman dan ukuran daun lebih kecil (Astuti 2007). 

Pada penelitian Suskandari et al., (1999) Irradiasi sinar gamma 

mengakibatkan penurunan daya hidup tanaman, tinggi tanaman, diameter batang, 

jumlah daun dan peningkatan/ penurunan jumlah bunga pita dan bunga tabung 

serta abnormalitas bunga. Perubahan bentuk dan warna bunga terdeteksi pada 

tanaman yang diiradiasi dengan sianr gamma diatas 15 Gray. Natawijaya et al., 

(2009) dalam penelitian menjelaskan bahwa iradiasi tunggal pada dosis 10-50 

Gray dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan Anggrek. 

Mutasi gen dapat terjadi dua arah, yaitu dari dominan ke resesif atau 

sebaliknya. Mutasi genom dapat menyebabkan perubahan banyak gen. Namun, 

menurut Herawati (2000) mutasi berdasarkan perubahan yang terjadi dapat 

digolongkan menjadi mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen adalah 

perubahan yang sangat kecil terjadi di dalam struktur molekuler dari gen, yang 

dibagi menjadi dua yaitu pergantian pasangan basa dan perubahan kerangkanya. 

Mutasi kromosom adalah perubahan struktur yang meliputi penambahan, 

kehilangan atau penempatan kembali segmen kromosom.  

Menurut Kurniati (2004), Iradiasi Sinar Gamma berpengaruh terhadap 

keragaman Genetik Phalaenopsis hinamatsuri x doritaenopsis Modern Beauty 

dan Phalaenopsis amabilis “Formosa”x Phalaenopsis taipei gold “GS”. Hal ini 

ditandai dengan semakin tinggi dosis penyinaran maka semakin tinggi macam 

keragamannya. Menurut Poespodarsono (1991) mutagen dikelompokkan menjadi 

tiga, yaitu 1) mutagen fisik iradiasi seperti sinar X, sinar α, sinar β, sinar γ, 2) 

mutagen fisik non-radiasi, seperti sinar UV, serta 3) mutagen kimia seperti EMS 

(ethylene methane sulfonate), NMU (nitrosomethyl urea), NTG 

(nitrosoguanidine), dan sebagainya. Mutasi fisik non-radiasi berdaya tembus 

rendah, sehingga umumnya digunakan untuk mutasi mikroorganisme.  
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Mutasi yang banyak dilakukan dari ketiga mutagen adalah yang 

diaplikasikan pada tanaman hias. Radiasi pada tanaman hias dilakukan untuk 

mendapatkan sifat baru yang belum dimiliki oleh induk tanaman. Sumber radiasi 

yang digunakan antara lain sinar gamma, sinar neutron, sinar beta dan sinar X. 

Sulistianingsih (2009) melaporkan bahwa keragaman morfologi daun semakin 

meningkat sejalan dengan meningkatnya dosis iradiasi. Keragaman komponen 

varian fenotip dan genotip menunjukkan terbesar terjadi di dalam populasi 

dibanding antar populasi. 

Penggunaan sinar gamma untuk menginduksi keragaman pada tanaman 

hias telah digunakan oleh banyak peneliti antara lain pada tanaman Anggrek 

(Arunyanart & Soontronyatara 2002), dan Chrysanthemum (Mandal et al. 2000). 

Pengujian berbagai dosis iradiasi dilakukan untuk mengetahui radiosensitivitas 

suatu jaringan perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar sensitivitas 

jaringan tanaman yang  diuji terhadap dosis iradiasi yang diberikan. Penentuan 

dosis iradiasi yang tepat perlu dilakukan untuk mendapatkan varian yang lebih 

banyak. 

 Pada beberapa studi mutagenesis, faktor kunci di dalam melakukan 

iradiasi ialah dosis, yang merupakan jumlah energi iradiasi yang diabsorbsi oleh 

materi. Unit pengukuran dosis iradiasi ialah Gray (Gy). 1 Gy setara dengan 

absorbsi 1 Joule energi per kilogram produk yang diradiasi, yang setara dengan 

100 rad. Dosis iradiasi dibagi dalam tiga cakupan kategori: tinggi (> 10 kGy), 

medium (1-10 kGy), dan rendah (< 1 kGy). Dosis yang tinggi digunakan untuk 

sterilisasi produk makanan, dan untuk biji sebesar 60-700 Gy. Pada tanaman 

kentang yang diperbanyak secara mikro, dosis optimal untuk bertahan hidup ialah 

20 Gy (Ahloowalia & Maluszynski 2001).  

Secara visual tingkat sensitivitas ini dapat diamati dari respon yang 

diberikan tanaman, baik dari morfologi tanaman, sterilitas, maupun dosis letal 50 

(LD50). LD50 ialah dosis yang menyebabkan kematian 50% dari populasi yang 

diradiasi (Omar et al. 2008). Dari banyak penelitian mutasi induksi, telah 

diketahui bahwa umumnya mutasi yang diinginkan terletak pada kisaran LD50 

atau sedikit di bawahnya. Pada kasus tertentu, misalnya pada perlakuan kalus 

digunakan dosis yang besarnya sekitar LD30.  
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Faktor yang mempengaruhi tingkat sensitivitas tanaman terhadap iradiasi, 

secara fisik bentuk morfologi tanaman, kesukulenan material dapat mempengaruhi 

ketahanan fisik sel saat menerima iradiasi sinar gamma. Hal ini berhubungan 

dengan faktor biologis lainnya seperti faktor genetika, dan juga faktor lingkungan 

seperti oksigen, kadar air, penyimpanan pasca iradiasi dan suhu (Ashraf et al. 

2003). 

E. Efek Fisiologi Mutagen 

Pemuliaan mutasi melalui mutagenesis memberikan dampak secara 

sitologis maupun fisiologis karena mutasi dapat terjadi pada tingkat sel maupun 

tingkat jaringan (Ashraf et al. 2003). Kerusakan fisiologi yang disebabkan oleh 

mutagen,  perlakuan mutagenik menyebabkan tingkat kematian organisme yang 

rendah, biasanya frekuensi mutasinya tinggi, kerusakan yang ditimbulkan 

merupakan kerusakan ekstrakromosomal. Sebaliknya, bila tingkat lethalitas tinggi, 

frekuensi mutasinya rendah dapat dikategorikan kerusakan kromosomal (Wi et al. 

2007). 

Kerusakan fisiologis pada sejumlah sel di jaringan meristem apikal dapat 

terjadi  pada lapisan terluar, yaitu epidermis (LI) yang menutupi semua jaringan 

misalnya daun, batang, petal bunga dan sebagainya. Jaringan di bawahnya yang 

terdiri atas beberapa lapis sel di dalam batang dan sebagian besar sel-sel yang 

berada pada daun disebut lapisan sub-epidermis (L2), selanjutnya L3 merupakan 

sebagian besar jaringan internal batang dan sejumlah sel di sekitar jaringan 

pembuluh daun (Lineberger 2007). 

 Apabila mutasi non-lethal terjadi pada sel yang aktif membelah, seperti 

sel meristem tersebut, maka biasanya akan diperoleh keturunan sel-sel yang 

bermutasi dan sel sel yang tidak bermutasi tergantung pada dimensi mutasi. 

Dimensi mutasi yang terjadi pada jaringan ini tergantung pada posisi sel yang 

bermutasi. Melalui mutasi induksi, genotip yang diinginkan tidak dapat segera 

dikenali karena terbentuknya chimera pada meristem yang multiseluler. Fenomena 

pada tanaman termutasi ini dikatakan chimera apabila sel   yang tumbuh tersebut 

menunjukkan lebih dari satu genotip dalam satu jaringan tanaman. Seperti 

misalnya tanaman variegata, sel-sel ini berasal dari jaringan meristem apikal yang 
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beberapa selnya tidak mampu mensintesis khlorofil sehingga daun tidak berwarna 

hijau (Cammareri et al. 2002). 

F. Fisiologi Pengakaran 

Pembentukan akar merupakan salah satu tahap yang penting dalam 

dalam kultur in vitro.  Perkembangan pengetahuan tentang fisiologi pengakaran 

dan hasil penelitian menunjukkan bahwa auksin berpengaruh terhadap 

pembentukan akar adventif (de Klerk 2002).  

Proses pembentukan akar adventif terdiri dari tiga proses yaitu 

dedifferensiasi, induksi dan differensiasi. Proses dedifferensiasi terjadi pada 0-24 

jam setelah potongan tunas diletakkan media yang mengandung auksin. Fase ini 

merupakan respon dari pelukaan yang terjadi. Pada 24-120 jam kemudian terjadi 

fase induksi. Auksin menginduksi jaringan pada batang untuk membentuk 

jaringan meristemoid. Fase terakhir yaitu diferensiasi. Jaringan meristemoid mulai 

membentuk primordium akar (de Klerk 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

  

 

 

Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: Iradiasi sinar gamma berpengaruh terhadap pertumbuhan planlet anggrek 

Phalaenopsis amabilis L. Var. Jawa Candiochid. 

 

 

 

parameter 

Perubahan materi genetik 

Perubahan fenotip 

Irradiasi 

dengan dosis 0 

Gy 

Irradiasi dengan 

dosis 10 Gy 

 

Irradiasi dengan 

dosis 20 Gy 

 

Irradiasi dengan 

dosis 30 Gy 

Irradiasi 

dengan dosis 

40 Gy 

Pertumbuhan 

Planlet Pasca 

Iradiasi 

Waktu 

Bertambahnya 

Daun 

Waktu 

Bertambahnya 

Akar 

Jumlah Daun Jumlah Akar 

Menggunakan  media 

MS 

Planlet anggrek  

Gambar 3  Kerangka berfikir penelitian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Kultur Jaringan Jurusan 

Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 

Semarang dan Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PATIR-BATAN) Jakarta. 

Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Mei 2011 – Mei 2012. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan adalah planlet anggrek amabilis L. var. Jawa 

Candiochid, Sampel yang digunakan adalah planlet anggrek Phalaenopsis 

amabilis L. var. Jawa Candiochid yang berumur 2 bulan.  

 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas yang digunakan adalah iradiasi sinar gamma dengan dosis 

(Gray) 0, 10, 20, 30 dan 40. 

2. Variabel Terikat yang digunakan adalah pertumbuhan anggrek 

Phalaenopsis, dengan parameter: 

a. Pertumbuhan planlet pasca irradiasi 

b. Kecepatan munculnya daun. 

c. Kecepatan munculnya akar. 

d. Jumlah daun. 

e. Jumlah akar. 

3. Variabel Kendali yang digunakan pH media MS yang digunakan yaitu  6, 

suhu ruang tanam dan ruang inkubasi 24
0
C, cahaya 1000 lux atau setara 

dengan 1 lampu TL 40 Watt. 

 

D. Rancangan Percobaan 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Dalam penelitian ini terdapat 5 kelompok perlakuan dengan 7 

ulangan pada setiap perlakuan. Adapun unit penelitian yaitu satu botol kultur 
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dengan 3 planlet setiap botol. Total botol yang diperlukan untuk perbanyakan 

sejumlah 5 x 7 = 35 botol.  

Adapun denah pengacakan perlakuan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

I0     =  Irradiasi dengan dosis 0 Gray (tidak diiradiasi). 

I1     =  Irradiasi dengan dosis 10 Gray. 

I2    =  Irradiasi dengan dosis 20 Gray. 

I3    =  Irradiasi dengan dosis 30 Gray. 

I4    =  Irradiasi dengan dosis 40 Gray. 

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  =  Ulangan. 

 

E. Bahan dan Alat Penelitian 

1. Bahan yang digunakan adalah 105 planlet  anggrek Phalaenopsis amabilis L. 

Var. Jawa Candiochid yang  berumur dua bulan, 1 L akuades, media 

Murashige and Skoog (MS) yang mengandung unsur-unsur hara makro (N, P, 

K, Ca, Mg,dan Na) dan unsur-unsur hara mikro (B, Co, Mn, I, Fe, Zn, dan Cu), 

indikator pH, gula pasir 30 g/L, dan agar 7 g/L. 

2. Alat yang digunakan adalah Laminar Air Flow (LAF) sebagai meja kerja steril 

yang dilengkapi dengan UV, blower dan Neon, 1 buah autoclaf, 1 buah 

timbangan analitik, alat gelas, terdiri dari  1 buah erlenmeyer, 1 buah gelas 

I1 (1) I3 (5) 

 

I2 (1) 

 

I0 (5) 

 

I4 (6) 

 

I2 (6) 

 
I4 (3) 

 

I3 (4) 

 

I4 (4) 

 

I4 (7) 

 

I3 (6) 

 

I1 (5) 

 

I0 (1) 

 

I0 (2) 

 

I1 (4) 

 

I4 (2) 

 

I1 (2) 

 
I2 (4) 

 

I0 (6) 

 
I3 (1) 

 

I1 (6) 

 

I0 (4) 

 

I2 (2) 

 

I0 (3) 

 

I2 (7) 

 

I2 (3) 

 
I3 (4) 

 

I3 (2) 

 

I1 (3) 

 

I0 (7) 

 

I3 (7) 

 

I4 (1) 

 

I4 (5) 

 

I1 (7) 

 

I2 (5) 
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ukur, 9 buah pipet dan 2 buah spatula, alat diseksi yang terdiri dari 1 buah 

pinset, 1 buah scalpel, dan mata pisau, 1 buah pembakar spirtus, 35 botol 

kultur. 

F. Prosedur Penelitian 

1. Pembuatan media Murashige and Skoog (MS) 

 Gula pasir sebanyak 30 gram dimasukkan ke dalam gelas piala dan 

ditambahkan dengan aquades sebanyak 100 ml. Kemudian menambahkan larutan 

stok NH4NO3, KNO3, CaCl2, MgSO4, KH2PO4, larutan stok mikronutrien, larutan 

stok vitamin dan myoinositol ke dalam gelas piala masing-masing sebanyak 10 

ml/L, kemudian mengukur indikator pH larutan hingga 6, setelah itu 

menambahkan aquades hingga volume mencapai 1 liter dan mengaduknya hingga 

homogen. Larutan media dalam gelas piala ditambah dengan agar sebanyak 7 g/l 

dan dimasak hingga mendidih. Sambil dipanaskan larutan terus diaduk agar 

homogen. Setelah mendidih, media dituang ke dalam botol-botol steril yang telah 

diberi label perlakuan dan ditutup rapat. Media yang telah dituang dalam botol 

disterilisasi pada suhu 121
o 
C dengan tekanan 20 psi selama 20 menit. 

2. Penanaman dan inkubasi planlet. 

 Planlet hasil kultur dipindah ke media MS di dalam LAF.  Setiap botol 

terdiri atas 3 planlet anggrek, kemudian planlet diinkubasi pada suhu 24-26°C 

dengan  cahaya lampu TL 40 watt. Inkubasi dilakukan selama tiga bulan dengan 

subkultur setiap bulan. Sub kultur dilakukan tiap satu bulan sekali, karena dalam 

jangka waktu tersebut diperkirakan media mulai kehabisan nutrisi.  

3. Iradiasi planlet. 

Planlet anggrek yang sudah ditanam, kemudian dilakukan iradiasi dengan 

dosis  (Gray) 0, 10, 20, 30, dan 40 masing – masing selama 15 menit. 

4. Sub kultur planlet pada media MS 

Sub kultur dilakukan tiap satu bulan sekali, karena dalam jangka waktu 

tersebut diperkirakan media mulai kehabisan nutrisi. Sub kultur juga dilakukan 

apabila: 

a. Planlet kekurangan sumber hara dalam media. 

b. Planlet terancam kontaminasi oleh kontaminan yang berada di sekitarnya 

(dalam satu botol). 
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G. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

Data berupa pertumbuhan plantlet anggrek, pengambilan data dihitung pada 

akhir penelitian selama 12 bulan. Dengan parameter sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan planlet pasca iradiasi, di mulai   dua minggu setelah 

irradiasi sampai akhir pengambilan data selama 12 bulan. 

b. Kecepatan muncunya daun, diperoleh dari kecepatan munculnya daun 

pada setiap planlet yang diamati dua minggu sekali selama 12 bulan. 

c. Keacepatan munculnya akar, diperoleh dari kecepatan munculnya akar 

pada setiap planlet yang diamati  dua minggu sekali selama 12 bulan. 

d. Jumlah daun, daun diperoleh pada setiap planlet yang diamati dua 

minggu sekali selama 12 bulan. 

e. Jumlah akar, akar diperoleh pada setiap planlet yang diamati dua 

minggu sekali selama 12 bulan. 

 

Tabel 1 Rekap pengambilan data hasil penelitian. 

Perlakuan 

  

      Ulangan       Total 

Rerata  1 2 3 4 5 6 7 

0 Gy                   

10 Gy 

         20 Gy 

         30 Gy 

         40 Gy                   
 

Data yang sudah dianalisis menggunakan uji Analisis Varians (ANAVA) satu 

jalan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 17, pada arah probabilitas 0,05. 

Jika hasil uji Anava signifikan, maka akan dilakukan uji beda nyata terkecil 

(BNT) dengan tingkat kepercayaan 95 % untuk melihat pengaruh tiap kelompok 

perlakuan . 
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Tabel 2 . Rumus Anava satu jalan Menurut Sudjana (2005).  

Sumber Derajat Jumlah Kuadrat 
F hitung 

F Tabel 

Keragaman Bebas Kuadrat Tengah 5% 1% 

Perlakuan 
      

Galat 
      

Total 
      

Keterangan  : 

dB   : derajat kebebasan   

KT  : kuadrat tengah    

t(1-1/2α)  : treatment 

JK   : jumlah kuadrat 

F   : nilai frekuensi    

r   : replikasi atau ulangan 

 

 

1. Faktor koreksi (FK) 

FK  = 
        

 
 

2. Jumlah Kuadrat 

JKT =   x IJ
2 
– FK 

JKP =  
       

 
     

 

3. Kuadrat Tengah (KT) 

KTP = 
   

  
 

KTG = 
   

  
 

 

4. F hitung 

F hit = 
   

   
 

 

Selanjutnya untuk dapat menolak atau menerima hipotesis, maka F hitung 

yang telah diketahui harus dikonsultasikan dengan membandingkan nilai F hitung 

dengan F tabel, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah : 

1. Bila Fh >  Ft  = Signifikan   → Ho ditolak, Ha diterima. 

2. Bila Fh < Ft  = tidak Signifikan  → Ho diterima, Ha ditolak 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian pertumbuhan planlet anggrek Phalaenopsis amabilis 

dengan pemberian berbagai iradiasi sinar gamma pada media MS dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3 Pertumbuhan planlet Anggrek Phalaenopsis amabilis pada berbagai 

perlakuan iradiasi sinar gamma pada media MS 

Perlakuan 

    Parameter     

Rerata 

Pertumbuhan 

Pasca Iradiasi  

(%) 

Rerata 

Kecepatan 

Munculnya 

Daun (hari) 

Rerata 

Kecepatan 

Munculnya 

Akar (hari) 

Rerata  Rerata  

Jumlah 

Daun 

(helai) 

Jumlah 

Akar 

(helai) 

I0 100,00 2,85 2,42 5,14 4,28 

I1 76,19 3,00 1,71 5,42 2,14 

I2 80,95 2,85 1,71 7,00 2,14 

I3 71,42 2,14 1,00 3,00 1,42 

I4 57,14 1,57 1,00 3,42 1,00 
Keterangan : 

I0    =  Irradiasi dengan dosis 0 Gray (tidak diirradiasi) 

I1    =  Irradiasi dengan dosis 10 Gray 

I2    =  Irradiasi dengan dosis 20 Gray 

I3    =  Irradiasi dengan dosis 30 Gray 

I4 =  Irradiasi dengan dosis 40 Gray 

Berdasarkan data pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa pertumbuhan planlet 

pasca iradiasi, kecepatan munculnya daun, kecepatan munculnya akar, jumlah 

daun, dan jumlah akar planlet anggrek bervariasi pada berbagai perlakuan dosis 

iradiasi sinar gamma. Untuk mengetahui pengaruh iradiasi sinar gamma terhadap 

pertumbuhan planlet pasca iradiasi, kecepatan munculnya daun, kecepatan 

munculnya akar, jumlah daun, dan jumlah akar, maka data diuji dengan ANAVA 

satu jalan.  
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Tabel 4  Ringkasan hasil uji anava satu jalan pada parameter pertumbuhan planlet 

pasca iradiasi 

Sumber Derajat Jumlah Kuadrat 
F hitung 

F Tabel 

Keragaman Bebas Kuadrat Tengah 5% 1% 

Perlakuan 4 6,114 1,529 4,013* 2,69 4,02 

Galat 30 11,429 0,381 
   

Total 34 17,543 
    

Keterangan: * Signifikan 

 

Berdasarkan hasil anava pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa iradiasi sinar 

gamma berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan planlet pasca iradiasi dalam 

taraf kepercayaan 95%, sehingga perlu dilakukan uji beda nyata terkecil (BNT). 

Tabel 5  Ringkasan hasil uji beda nyata terkecil (BNT) pertumbuhan planlet pasca 

iradiasi pada berbagai dosis iradiasi sinar gamma 

Dosis 

Rerata Pertumbuhan Planlet Pasca 

Iradiasi (%) 

0 Gray 100,00
a
 

10 Gray 76,19
b
 

20 Gray 80,95
ab

 

30 Gray 71,42
b
 

40 Gray 57,14
b
 

Data hasil perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 

Angka yang dibuktikan oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama berarti berbeda signifikan 

pada uji beda nyata terkecil (BNT) α = 0,05 

  

 Pada uji Beda Nyata Terkecil (BNT) diketahui bahwa pertumbuhan planlet 

yang tidak diiradiasi sinar gamma mengakibatkan rerata pertumbuhan planlet 

paling tinggi yakni 100,00%, berbeda signifikan dengan rerata pada dosis iradiasi 

20 Gray yakni 80,95%. Rerata pertumbuhan planlet pasca iradiasi pada dosis 

iradiasi 10, 30, dan 40 (Gray)  yakni 76,19%, 71,42%, dan 57,14%, berbeda 

signifikan dengan rerata pada dosis iradiasi 20 Gray dan planlet yang tidak 

diiradiasi . 

Tabel 6  Ringkasan hasil uji anava satu jalan pada parameter jumlah daun  

Sumber Derajat Jumlah Kuadrat 
F hitung 

F Tabel 

Keragaman Bebas Kuadrat Tengah 5% 1% 

Perlakuan 4 73,314 18,329 6,228** 2,69 4,02 

Galat 30 88,286 2,943 
   

Total 34 161,600 
    

Keterangan: ** Sangat Signifikan 
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Berdasarkan hasil anava pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa iradiasi sinar 

gamma berpengaruh sangat signifikan terhadap jumlah daun dalam taraf 

kepercayaan 95% maupun 99%, sehingga perlu dilakukan uji beda nyata terkecil 

(BNT). 

Tabel 7  Ringkasan hasil uji beda nyata terkecil (BNT) jumlah daun planlet pada 

berbagai dosis iradiasi sinar gamma 

Dosis Rerata Jumlah Daun (helai) 

0 Gray 5,14
ab

 

10 Gray 5,42
ab

 

20 Gray 7,00
a
 

30 Gray 3,00
b
 

40 Gray 3,42
b
 

Data hasil perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 

Angka yang dibuktikan oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama berarti berbeda signifikan 

pada uji beda nyata terkecil (BNT) α = 0,05 

 

Pada  uji Beda Nyata Terkecil (BNT) diketahui bahwa iradiasi sinar 

gamma dengan dosis 20 Gray dapat memacu rerata jumlah daun paling optimal 

yakni sebesar 7,00 helai, berbeda signifikan dengan rerata dosis iradiasi 0 (tidak 

diiradiasi), 10, 30, 40 (Gray) yakni 5,42 helai, 5,14 helai, 3,00 helai, dan 3,42 

helai.  

Tabel 8  Ringkasan hasil uji anava satu jalan pada parameter jumlah akar  

Sumber Derajat Jumlah Kuadrat 
F hitung 

F Tabel 

Keragaman Bebas Kuadrat Tengah 5% 1% 

Perlakuan 4 42,457 10,614 8,443**
 

2,69 4,02 

Galat 30 37,714 1,257 
   

Total 34 80,171 
    

Keterangan: 

** Sangat Signifikan 

 

Berdasarkan hasil anava pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa iradiasi sinar 

gamma berpengaruh sangat signifikan terhadap jumlah akar dalam taraf 

kepercayaan 95% maupun 99%,  sehingga perlu dilakukan uji beda nyata terkecil 

(BNT). 
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Tabel 9  Ringkasan hasil uji beda nyata terkecil (BNT) jumlah akar planlet pada 

berbagai dosis iradiasi sinar gamma 

Dosis Rerata Jumlah Akar (helai) 

0 Gray 4,28
a
 

10 Gray 2,14
b
 

20 Gray 2,14
b
 

30 Gray 1,41
b
 

40 Gray 1,00
b
 

Data hasil perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 

Angka yang dibuktikan oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama berarti berbeda signifikan 

pada uji beda nyata terkecil (BNT) α = 0,05 

 

Pada uji Beda Nyata Terkecil (BNT) diketahui bahwa pemberian perlakuan 

yang tidak  diiradiasi sinar gamma dapat memacu rerata jumlah akar paling 

optimal yakni sebesar 4,28 helai, berbeda signifikan dengan rerata pada iradiasi 

dengan dosis 10, 20, 30, dan 40 (Gray) yakni 2,14 helai, 2,14 helai, 1,41 helai, dan 

1,00 helai.  

Tabel 10  Ringkasan hasil uji anava satu jalan pada paramter kecepatan 

munculnya daun 

Sumber Derajat Jumlah Kuadrat 
F hitung 

F Tabel 

Keragaman Bebas Kuadrat Tengah 5% 1% 

Perlakuan 4 6,000 1,500 3,580*
 

2,69 4,02 

Galat 30 12,571 0,419 
   

Total 34 18,571 
    

Keterangan: 

* Signifikan 

 

Berdasarkan hasil anava pada Tabel 10 dapat dilihat bahwa iradiasi sinar 

gamma berpengaruh signifikan terhadap kecepatan munculnya daun dalam taraf 

kepercayaan 95%, sehingga perlu dilakukan uji beda nyata terkecil (BNT). 
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Tabel 11  Ringkasan hasil uji beda nyata terkecil (BNT) kecepatan munculnya 

daun planlet pada berbagai dosis iradiasi sinar gamma 

 

Dosis 
Rerata Kecepatan Munculnya  

Daun (hari) 

0 Gray 2,85
ab 

10 Gray 3,00
a 

20 Gray 2,85
ab

 

30 Gray 2,14
b
 

40 Gray 1,57
b
 

Data hasil perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 

Angka yang dibuktikan oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama berarti berbeda signifikan 

pada uji beda nyata terkecil (BNT) α = 0,05 

 

Pada uji Beda Nyata Terkecil (BNT) diketahui bahwa iradiasi sinar 

gamma dengan dosis 40 Gray dapat memacu kecepatan munculnya daun paling 

optimal yakni 1,57 hari, berbeda signifikan dengan rerata pada iradiasi sinar 

gamma dengan dosis 0 (tidak diiradiasi), 10, 20, dan 30 (Gray) yakni 2,85 hari, 

3,00 hari, 2,85 hari dan 2,14 hari.  

 

Tabel 12  Ringkasan hasil uji anava satu jalan pada parameter kecepatan 

munculnya akar  

Sumber Derajat Jumlah Kuadrat 
F hitung 

F Tabel 

Keragaman Bebas Kuadrat Tengah 5% 1% 

Perlakuan 4 9,829 2,457 8,323**
 

2,69 4,02 

Galat 30 8,857 0,295 
   

Total 34 18,686 
    

Keterangan : 

** Sangat Signifikan 

 

Berdasarkan hasil anava pada Tabel 12 dapat dilihat bahwa iradiasi sinar 

gamma berpengaruh sangat signifikan terhadap kecepatan munculnya akar dalam 

taraf kepercayaan 95% maupun 99%, sehingga perlu dilakukan uji beda nyata 

terkecil (BNT). 

 

 

 

 



29 

  

 

 

 

Tabel 13   Ringkasan hasil uji beda nyata terkecil (BNT) kecepatan munculnya 

akar planlet pada berbagai dosis iradiasi sinar gamma 

Dosis 
Rerata Kecepatan Munculya 

Akar (hari) 

0 Gray 2,42
a
 

10 Gray 1,71
ab

 

20 Gray 1,71
ab

 

30 Gray 1,00
b
 

40 Gray 1,00
b 

Data hasil perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 

Angka yang dibuktikan oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama berarti berbeda signifikan 

pada uji beda nyata terkecil (BNT) α = 0,05 

 

Pada uji Beda Nyata Terkecil (BNT) diketahui bahwa iradiasi sinar gamma 

dengan dosis 30 dan 40 (Gray) dapat memacu rerata kecepatan munculya akar 

yakni sebesar 1,00 hari, berbeda signifikan dengan rerata iradiasi sinar gamma 

pada dosis 0 (tidak diiradiasi), 10, dan 20 (Gray) yakni 2,42 hari, 1,71 hari, dan 

1,71 hari.  

 

     

        

Gambar 4 Hasil pengamatan pertumbuhan planlet anggrek Phalaenopsis amabilis L. dari 

berbagai dosis iradiasi  sinar gamma 0 gray (tidak diiradiasi) (a), 10 gray (b), 

20 gray (c), 30 gray (d), dan 40 gray (e). 

 

B. Pembahasan 

1. Pertumbuhan Planlet Pasca Irradiasi 

Hasil analisis anava diketahui bahwa pemberian dosis iradiasi sinar gamma 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan planlet pasca iradiasi. Hal ini 

berarti iradiasi sinar gamma dapat menghambat pertumbuhan planlet. Iradiasi 

adalah penyinaran dengan radioaktif yang menimbulkan mutasi. Pemberian 

a b c d e 
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iradiasi sinar gamma menyebabkan tanaman menjadi chimera (sel yang tumbuh 

tersebut menunjukkan lebih dari satu genotip dalam satu jaringan tanaman) dan 

kerusakan fisiologis seperti tingkat kematian organisme yang rendah. Pemberian 

iradiasi sinar gamma dengan dosis yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan 

planlet menjadi terhambat. Hasil penelitian Wandhani et al.(2007) bahwa sinar 

gamma berpengaruh terhadap pertumbuhan anggrek Brachypeza indusiata dengan 

dosis 0 Gray yang paling optimal, hal ini ditandai dengan semakin tinggi dosis 

yang diberikan semakin tinggi planlet anggrek yang tidak tumbuh. 

Hasil uji beda nyata terkecil (BNT) menunjukkan bahwa pertumbuhan 

planlet pasca iradiasi yang paling optimal diperoleh pada perlakuan yang tidak 

diberi iradiasi sinar gamma dengan nilai rerata 100,00%, Sedangkan pertumbuhan 

planlet yang cukup rendah yaitu pada dosis 40 Gray dengan nilai  rerata 57,14%. 

Hal ini berarti semakin tinggi dosis yang diberikan maka semakin rendah tingkat 

pertumbuhan planlet. Pada pemberian perlakuan dosis yang berbeda ditemukan 

variasi pertumbuhan planlet yang berbeda (Tabel 3) tetapi menurut penelitian 

(Trenggono et al 2008) bahwa dosis yang paling optimal terhadap pertumbuhan 

planlet anggrek yaitu dosis 10 Gray. 

Pertumbuhan planlet baru sangat penting untuk memperbanyak planlet 

yang tumbuh terutama planlet mutan hasil iradiasi. Ada faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan planlet setelah diiradiasi, antara lain tingkat 

kerusakan sel- selnya yang baru dan terus berkembang membentuk massa sel yang 

selanjutnya selain itu media pendukung pertumbuhan planlet harus sesuai dengan 

kebutuhan planlet anggrek, sehingga mampu memenuhi kebutuhan planlet untuk 

tumbuh dan berkembang. Media tumbuh harus mengandung nutrisi dan zat 

pengatur tumbuh dengan komposisi yang sesuai dengan kebutuhan eksplan yang 

ditanam (Herison et al. 2008). 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertumbuhan planlet yang paling 

optimal dengan dosis 0 Gray(tidak diiradiasi). Hal ini berarti iradiasi sinar gamma 

menghambat pertumbuhan planlet anggrek, sehingga semakin tinggi dosis iradiasi 

yang diberikan maka semakin kecil tingkat pertumbuhan planlet. Pada parameter 

pertumbuhan planlet pasca iradiasi  sebaiknya untuk mendapatkan pertumbuhan 
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planlet yang optimal yaitu dengan cara tidak diberi perlakuan atau t idak diiradiasi 

sinar gamma. 

Menurut Boertjes dan Van Harten (1988), setelah perlakuan iradiasi terjadi 

pengaruh yang dibedakan menjadi kerusakan fisiologis (utama) dan kerusakan 

genetik (mutasi). Boertjes dan Van Harten (1988) menyatakan bahwa kerusakan 

fisiologis biasanya tidak diturunkan dan biasanya hanya terjadi pada generasi 

pertama dari populasi tanaman yang diiradiasi mutan 1 (M1). Pengamatan 

terhadap persentase planlet yang hidup hasil iradiasi sinar gamma untuk 

menentukan nilai LD50 lakukan pada umur dua bulan. LD50 adalah dosis yang 

menyebabkan kematian 50% dari populasi yang diradiasi. Tabel 3 menunjukkan 

besarnya nilai LD50 dari berbagai dosis. Terhadap perbedaan tingkat 

radiosensitivitas setiap planlet terhadap dosis yang diaplikasikan, yang terlihat 

dari perbedaan nilai LD50 berbagai dosis yang diteliti. 

 Aisyah et al. (2009) melaporkan bahwa LD50 untuk stek pucuk anyelir 

yang diradiasi dengan sinar gamma berkisar antara 49-72 Gray.  Mutasi fisik 

dengan iradiasi sinar gamma telah mampu menciptakan 106 mutan dari 5 nomor 

anyelir. Anyelir genotipe 10.8 merupakan genotipe yang paling tidak sensitif 

terhadap sinar gamma sedangkan genotipe 24.15 merupakan genotipe yang paling 

sensitif terhadap sinar gamma. Anyelir genotipe 24.1 merupakan genotipe yang 

paling banyak membentuk  mutan. Generasi M1 V2 merupakan generasi yang 

paling banyak mengekspresikan  karakter mutan yang paling stabil dibandingkan 

dengan genotipe lainnya. Perlakuan iradiasi sinar gamma telah mampu 

menghasilkan mutan-mutan yang secara kualitatif, warna dan bentuk petalnya 

stabil sampai generasi ketiga. Sebaiknya seleksi dilakukan pada tanaman M1 V3, 

karena umumnya mutan yang dihasilkan sudah stabil. 

 Sinar gamma adalah mutagen fisik yang sering dilakukan untuk 

menimbulkan mutasi khususnya pada tanaman hias. Materi tanam diiradiasi tidak 

terbatas pada biji, tapi dapat juga berupa stek maupun kalus dengan tujuan 

meningkatkan keragaman dan memperbaiki karakter tanaman. Peningkatan dosis 

iradiasi sinar gamma cenderung menghambat pertumbuhan sel-sel pada planlet, 

hal tersebut dirangsang oleh adanya kerusakan pada sel meristem yang sangat 
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radio sensitif. Pengaruh buruk Iradiasi adalah terjadinya penghambatan pada 

pembelahan dan pertambahan jumlah sel  (Charbaji dan Nabulsi 1999). 

Donini et.al (1990) menyatakan bahwa dosis sinar gamma yang lebih 

tinggi menyebabkan kerusakan sel dan mengalami kerusakan fisiologi. Dalam hal 

ini berkurangnya jumlah atau kerusakan khlorofil yang terdapat dalam protokorm 

karena iradiasi sinar gamma, mengakibatkan wama hijau menjadi hijau muda. 

Makin tinggi dosis radiasi, wama hijau protokorm makin menguning dan 

memutih. Setelah 4 bulan perlakuan, pada dosis 40 Gray menghasilkan warna 

hijau. 

2. Jumlah Daun 

Hasil analisis anava menunjukkan bahwa iradiasi sinar gamma 

berpengaruh sangat signifikan terhadap jumlah daun. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemberian iradiasi sinar gamma dapat merangsang banyaknya jumlah daun yang 

tumbuh. Hasil uji lanjut BNT menunjukkan bahwa  dosis  0(tidak diiradiasi), 10, 

dan 20 (Gray) berbeda signifikan terhadap jumlah daun. Dosis yang tidak berbeda 

signifikan terhadap iradiasi sinar gamma yaitu dosis 30 Gray dan 40 Gray. Hal ini 

berarti penyinaran sinar gamma berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah daun. 

Menurut penelitian wardhani (2007) menyatakan bahwa jumlah daun yang paling 

banyak terdapat pada dosis 10 gray, yaitu sebanyak 1.16 helai, namun tidak 

berbeda nyata dengan kontrol (1,47 helai). 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dosis 30 Gray sudah berpengaruh 

terhadap parameter jumlah daun. Hal ini berarti dosis 30 Gray yang optimal 

karena mulai dari dosis 30 Gray jumlah daunnya banyak yang tumbuh. 

Jumlah daun pada planlet yang terbentuk menunjukkan bahwa pada 

perlakuan 20 gray memberikan jumlah daun optimal. Iradiasi tidak merubah 

banyak karakter sesuai dengan pendapat Harten (1998) menyatakan keutamaan 

penggunaan mutasi adalah perubahan yang dihasilkan hanya terjadi pada karakter 

spesifik dan tidak mempengaruhi karakter yang lain.  

Perlakuan dosis iradiasi sinar gamma tertentu dapat menyebabkan 

terjadinya stimulasi dari biosintesis beberapa asam amino seperti lysine, 

phenilalanine (Antonov et al., 1989), yang memodifikasi beberapa aktivitas enzim 

seperti  polyphenol  oxidase, catalase dan pyroxidase yang menyebabkan daun 
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bertambah banyak dan lebar (Lage dan Esquibel, 1997). Selain itu juga akan 

meningkatan proses biokimia sehingga dapat meningkatkan pengambilan mineral 

serta fotosintesis. Menurut  Al Safadi et al. (2000) peng-gunaan iradiasi sinar 

gamma dosis rendah dapat menstimulasi dan meningkatkan diffrensiasi sel. 

Pengamatan daun sangat penting sebagai acuan apakah pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman berlangsung dengan baik, karena daun merupakan salah 

satu organ penting tanaman sebagai tempat fotosintesis dan juga sebagai 

perkembangan lebih lanjut dari tunas yang telah tumbuh pada eksplan. Tanda 

paling awal akan adanya perkembangan daun menurut Salibury dan Ross (1992) 

adalah pembelahan sel terluar yang diikuti dengan pertumbuhan sel anak yang 

menyebabkan timbulnya tonjolan yaitu primordial daun. Pertumbuhan daun 

merupakan proses diferensiasi tunas. Dalam penelitian Natawijaya et al., (2009) 

menyatakan bahwa Iradiasi sinar gamma berpengaruh sangat nyata menghambat 

pertumbuhan jumlah daun planlet Gloxia. 

Dalam pembentukan daun ada faktor utama yang berperan yaitu nitrogen, 

karena unsure N pada tanaman berfungsi dalam pembentukan daun dan akar.   

Dalam medium kultur jaringan, nitrogen diperoleh dari nitrit, garam ammonium, 

dan asam amino. Nitrit merupakan unsur penting dalam pertumbuhan planlet. 

Nitrogen merupakan unsur penting bagi pertumbuhan planlet terutama pada fase 

vegetatif. Pada fase tersebut terjadi tiga proses penting, yaitu pembelahan sel, 

perpanjangan sel, dan tahap pertama diferensial sel yang berhubungan dengan 

perkembangan akar, daun, dan batang. Dalam penelitian ini menggunakan 

medium MS dengan perlakuan iradiasi sinar gamma, dimana sinar gamma dapat 

menghambat pertumbuhan daun.   

Kerusakan fisiologis dapat berupa kematiaan sel, terhambatnya 

pembelahan sel, peningkatan frekuensi pembentukan jaringan dan  perubahan 

pada kapasitas bereproduksi. Selain itu juga dapat menyebabkan mutasi, sehingga 

daun berukuran lebih kecil dari yang tidak diberi perlakuan (Bakri 2002). Iradiasi 

sinar Gamma dosis tinggi dapat mengganggu sintesa protein, keseimbangan 

hormon, pertukaran gas pada daun, pertukaran air dan aktifitas enzim (Hammed et 

al., 2008) dalam (Borzouei et al., 2010). 
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3. Jumlah Akar 

Hasil analisis anava menunjukkan bahwa pemberian iradiasi sinar gamma 

berpengaruh sangat signifikan terhadap jumlah akar planlet anggrek. Hasil uji 

BNT pada jumlah akar didapatkan  bahwa semakin tinggi dosis iradiasi sinar 

gamma yang diberikan maka semakin sedikit jumlah akar yang tumbuh. Hal ini 

berarti pemberian iradiasi sinar gamma menghambat jumlah akar planlet. Karena 

planlet anggrek yang diiradiasi sinar gamma dengan dosis yang tinggi pembelahan 

selnya terhapbat sehinggi jumlah akar yang tumbuh sedikit. 

Pemberian perlakuan dengan dosis yang semakin tinggi tidak berbeda 

signifikan terhadap jumlah akar, Secara umum  hasil penelitian menunjukkan 

bahwa iradiasi sinar gamma cenderung menghambat pertumbuhan jumlah akar 

sehingga jumlah akar yang tumbuh sedikit. Hasil penelitian Krisnaningtyas (2003) 

menunjukkan bahwa dosis 10 gray merupakan dosis yang paling optimal untuk 

merangsang inisiasi akar, jumlah akar, dan panjang akar pada tanaman Dianthus 

caryophyllus L. 

Kerusakan fisiologinya adalah terhambatnya pembelahan sel pada akar, 

sehingga jumlah akar yang tumbuh sedikit akibat terkena sinar gamma. Iradiasi 

sinar gamma yang diberikan perlakuan pada jaringan generatif tanaman akan 

menyebabkan terjadinya perubahan yang menyeluruh, walaupun kemungkinan 

perubahan itu akan dapat kembali lagi karena setelah peristiwa mutasi induksi 

akan terjadi chimera Aisyah et al. (2009) 

Penampilan mutan yang terjadi menyerupai tanaman normal dapat 

disebabkan karena sel  mampu bertahan hidup sehingga karakter tanaman normal 

akan kembali muncul. Sebaliknya bila sel mutan dapat bertahan maka sel normal 

akan hilang dan penampilan tanaman akan mengikuti sifat yang dibawa oleh sel 

mutan tersebut (Wulan 2007). 

Beberapa elektron yang dilepas mampu menghasilkan energi yang cukup 

untuk mengionisasi partikel mereka sendiri. Proses ionisasi menghasilkan radikal 

ion positif dan elektron bebas. Elektron akan terjebak di dalam lingkungan polar 

di dalam sistem biologi yang banyak mengandung air, sehingga cukup waktu bagi 

ion radikal yang labil dan aktif untuk bereaksi dengan molekul lain atau masuk ke 

dalam susunan jaringan yang lebih dalam. Elektron bebas dapat mempolarisasikan 
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sejumlah molekul air menjadi elektron berair. Radikal bebas yang terbentuk dalam 

larutan lambat laun akan menggabung sehingga membentuk produk yang stabil. 

Adanya molekul oksigen (satu biradikal) akan bereaksi dengan radikal bebas yang 

terbentuk karena radiasi, menjadi radikal peroksida. Ini berarti bahwa adanya 

oksigen akan mengubah dan memperbanyak produk sistem iradiasi (Van Harten 

2002). 

4. Kecepatan Munculnya Daun 

Hasil perhitungan uji anava menunjukkan iradiasi sinar gamma 

berpengaruh signifikan terhadap waktu bertambahnya daun. Hal ini berarti sinar 

gamma dapat menyebabkan waktu bertambahnya daun semakin cepat sehingga 

Irradiasi sinar gamma dapat membantu pembelahan sel pada waktu munculya 

daun semakin cepat. Hasil penelitian Sulistianingsih (2009) bahwa keragaman 

morfologi daun, kecepatan tumbunya daun, dan kecepatan tumbuhnya akar 

semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya dosis iradiasi. 

Hasil uji lanjut BNT didapatkan hasil bahwa dosis 30 Gray berbeda 

signifikan terhadap waktu muncul daun, sehingga pemberian iradiasi sinar gamma 

yang semakin tinggi menyebabkan waktu munculnya daun semakin cepat. Iradiasi 

sinar gamma berpengaruh terhadap kecepatan waktu munculnya daun. Dalam hal 

ini iradiasi dapat membantu merangsang pertumbuhan munculnya daun. 

Pertumbuhan bakal daun (primordium daun) tumbuh menjadi lebih tinggi dan 

berbentuk tonjolan seperti kerucut yang disebut sumbu daun (Hidayat 1995). 

Awal pembentukan bakal daun adalah pembelahan periklinal di daerah sis 

lateral (periferal) ujung batang, agak di bawah daerah distal meristem apeks.  

Lokasi pembelahan sel ditentukan oleh filotaksis tumbuhan yang bersangkutan. 

Waktu munculnya daun juga dapat dipengaruhi oleh pencahayaan yang kurang 

maksimal, kelembaban, dan suhu lingkungan, hal tersebut dapat menyebabkan 

proses waktu munculnya daun menjadi kurang maksimal. Akibat dari mutasi sinar 

gamma dengan dosis yang digunakan didapatkan tanaman anggrek yang mutan  

yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dari dominan ke resesif atau 

sebaliknya (Hidayat 1995). 

Keragaman yang timbul akibat mutasi fisik iradiasi, sangat tergantung 

pada tingkat radiosensitivitas. Studi mengenai radiosensitivitas biasanya 
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mengarah pada pemahaman terhadap mekanisme aksi dari ionisasi radiasi. Studi 

semacam ini sangat bermanfaat untukmenginduksi keragaman genetik, yang 

menyebabkan terjadinya aberasi kromosom, kerusakan fisik dan sterilitas, dan 

pada saat yang sama dapat dikontrol untuk memproduksi mutasi yang diinginkan 

(Van Harten 1988). 

Kerusakan fisiologi pada waktu bertambahnya daun yaitu bentuk ujung 

terbagi menjadi bentuk membulat, stomata yang terdapat pada permukaan daun 

merupakan peubah pada morfologi. Stomata adalah celah dalam epidermis yang 

dibatasi oleh dua sel penutup berbentuk ginjal yang disebut sel penjaga yang 

berfungsi tempat masuknya CO2 dan air melalui daun, sedangkan sel yang 

berbeda bentunya disebut sel tetangga.sel epidermis yang mengelilingi sel 

penutup dapat digunakan sebagai identifikasi dari tipe stomata (Lage dan 

Esquibel, 1997) (Lage dan Esquibel, 1997). 

5. Kecepatan Munculnya Akar 

Hasil anava menunjukkan bahwa sinar gamma berpengaruh signifikan 

terhadap bertambahnya akar. Untuk melihat perbedaan perlakuan maka 

perhitungan dilanjutkan dengan menggunakan uji BNT. Hasil uji BNT 

menunjukkan bahwa bahwa dosis 30 Gray berbeda signifikan terhadap waktu 

muncul akar, sehingga pemberian iradiasi sinar gamma yang semakin tinggi 

menyebabkan waktu munculnya akar semakin cepat. Pemberian dosis iradiasi 

sinar gamma dengan dosis kurang dari 30 Gray tidak berbeda signifikan terhadap 

waktu penambahan munculnya akar. Hasil penelitian Sulistianingsih (2009) 

bahwa keragaman morfologi  bentuk daun, kecepatan tumbunya daun dan 

kecepatan tumbunya akar semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya dosis 

iradiasi. 

Kecepatan waktu munculnya akar ditentukan oleh respon awal planlet 

terhadap media MS dengan perlakuan iradiasi sinar gamma yang diberikan. kadar 

media MS yang diberikan seimbang dan dosis iradiasi sinar gamma yang 

diberikan berbeda diduga sebagai pemicu lebih awalnya planlet muncunya akar. 

Hal ini menunjukkan bahawa dalam upaya pertumbuhan planlet, planlet 

menghendaki perlakuan dengan dosis 40 gray sebagai paling awal tumbuh 
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munculnya akar terhadap planlet anggrek Phalaenopsis amabilis (Wagendra 

2008). 

Iradiasi sinar gamma berpengaruh terhadap munculnya akar, hal ini 

diakibatkan pertumbuhan akar terhambat dan hasilnya kurang optimal. Disini 

anggrek mempunyai akar adventif terdiri dari tiga proses yaitu dedifferensiasi, 

induksi dan differensiasi. Proses dedifferensiasi terjadi pada 0-24 jam setelah 

potongan tunas diletakkan media yang mengandung auksin (Hidayat 1995). 

Secara  fisiologi akibat mutagen akan terjadi perubahan pada DNA baik 

terhadapa gen tunggal, terhadap sejumlah gen atau terhadap sususnan kromosom. 

Secara molekuler, dapat dikatakan bahwa mutasi terjadi karena adanya perubahan 

urutan (sequence) nukleotida DNA kromosom, yang mengakibatkan terjadinya 

perubahan pada protein yang dihasilkan sehingga proses terbentuknya akar 

semakin cepat dengan tingginya iradiasi sinar gamma. 

Brock (1979) menyatakan, untuk meningkatkan frekuensi kejadian mutasi 

alami, dilakukan mutasi buatan atau mutasi induksi (induced mutation) dengan 

menggunakan mutagen. Mutagen  adalah wahana yang digunakan untuk 

menciptakan mutasi buatan.  Menurut Alatas (2006) bahwakerusakan pada DNA 

sebagai akibat radiasi dapat menyebabkan terjadinyaperubahan struktur molekul 

gula atau basa, putusnya ikatan hidrogen antar basa,hilangnya gula atau basa dan 

lainnya yang menghasilkan DNA dengan strukturyang berbeda yang dikenal 

dengan mutasi. Mutasi gen dapat bersifat non letal,sub letal atau letal. Gen letal 

dominan adalah gen yang menyebabkan kematiansebelum individu mencapai usia 

reproduktif. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Pemberian perlakuan iradiasi sinar gamma berpengaruh signifikan pada 

semua parameter yaitu pertumbuhan planlet pasca iradiasi, kecepatan munculnya 

daun, kecepatan munculnya akar, jumlah daun, dan pada parameter jumlah akar . 

B. Saran 

Penelitian ini merupakan tahap awal dari proses pemuliaan mutasi 

Anggrek, yang hanya meliputi fase vegetatif dalam kultur jaringan. Hasil 

penelitian tentang penggaruh irradiasi sinar gamma dengan dosis 0,10, 20, 30 dan 

40 (Gray) terhadap Anggrek Phalaeonopsis amabilis ini perlu dilanjutkan ke 

tahapan aklimatisasi, karena memungkinkan di antara dosis irradiasi tersebut 

banyak ditemukan berbagai mutasi yang mempengaruhi morfologi tanaman. 
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Lampiran 1 Hasil pengamatan pada parameter pertumbuhan planlet pasca 

irradiasi 

Tabel hasil Pertumbuhan planlet pasca irradiasi Anggrek Phalaenopsis amabilis 

terhadap berbagai dosis iradiasi sinar gamma pada media MS 

Perlakuan       Ulangan       

  1 2 3 4 5 6 7 

I0  3 3 3 3 3 3 3 

I1 3 3 2 2 3 2 1 

I2 2 3 3 2 3 2 2 

I3 1 2 2 3 3 2 2 

I4 3 2 2 1 1 1 2 

Keterangan : 

I0  =  Irradiasi dengan dosis 0 Gray (tidak diiradiasi) 

I1  =  Irradiasi dengan dosis 10 Gray 

I2  =  Irradiasi dengan dosis 20 Gray 

I3  =  Irradiasi dengan dosis 30 Gray 

I4  =  Irradiasi dengan dosis 40 Gray 

 

Lampiran 2 Hasil pengamatan pada parameter kecepatan munculnya daun 

Tabel hasil kecepatan munculnya daun planlet Anggrek Phalaenopsis amabilis 

terhadap berbagai dosis iradiasi sinar gamma pada media MS 

Perlakuan       Ulangan       

  1 2 3 4 5 6 7 

I0 3 3 3 3 3 2 3 

I1 3 3 3 3 3 3 3 

I2 3 3 3 2 3 3 3 

I3 1 2 3 3 2 3 1 

I4 3 2 2 1 1 1 2 

Keterangan : 

I0  =  Irradiasi dengan dosis 0 Gray (tanpa diiradiasi) 

I1  =  Irradiasi dengan dosis 10 Gray 

I2  =  Irradiasi dengan dosis 20 Gray 

I3  =  Irradiasi dengan dosis 30 Gray 

I4  =  Irradiasi dengan dosis 40 Gray 
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Lampiran 3 Hasil pengamatan pada parameter kecepatan munculnya akar 

Tabel hasil kecepatan munculnya akar planlet Anggrek Phalaenopsis amabilis 

terhadap berbagai dosis iradiasi sinar gamma pada media MS 

Perlakuan       Ulangan       

  1 2 3 4 5 6 7 

I0  3 3 2 3 3 1 2 

I1 2 1 2 2 2 2 1 

I2 1 3 2 2 1 2 1 

I3 1 1 1 1 1 1 1 

I4 1 1 1 1 1 1 1 

Keterangan : 

I0  =  Irradiasi dengan dosis 0 Gray (tidak diiradiasi) 

I1  =  Irradiasi dengan dosis 10 Gray 

I2  =  Irradiasi dengan dosis 20 Gray 

I3  =  Irradiasi dengan dosis 30 Gray 

I4  =  Irradiasi dengan dosis 40 Gray 

Lampiran 4 Hasil pengamatan pada parameter jumlah daun 

Tabel hasil jumlah daun planlet Anggrek Phalaenopsis amabilis terhadap berbagai 

dosis iradiasi sinar gamma pada media MS 

Perlakuan       Ulangan       

  1 2 3 4 5 6 7 

I0  7 4 6 6 3 6 4 

I1 7 7 7 3 3 3 8 

I2 6 7 6 8 8 8 6 

I3 1 2 3 6 4 4 1 

I4 7 4 3 2 3 3 2 

Keterangan : 

I0  =  Irradiasi dengan dosis 0 Gray (tidak diiradiasi) 

I1  =  Irradiasi dengan dosis 10 Gray 

I2  =  Irradiasi dengan dosis 20 Gray 

I3  =  Irradiasi dengan dosis 30 Gray 

I4  =  Irradiasi dengan dosis 40 Gray 

Lampiran 5 Hasil pengamatan pada parameter jumlah akar 

Tabel hasil jumlah akar planlet Anggrek Phalaenopsis amabilis terhadap berbagai 

dosis iradiasi sinar gamma pada media MS 

Perlakuan       Ulangan       

  1 2 3 4 5 6 7 

I0 4 7 5 4 1 5 4 

I1 3 3 1 2 4 1 1 

I2 3 3 2 1 3 2 1 

I3 1 3 2 1 1 1 1 

I4 1 1 1 1 1 1 1 

Keterangan : 

I0  =  Irradiasi dengan dosis 0 Gray (tidak diiradiasi) 



47 

 

 

 

I1  =  Irradiasi dengan dosis 10 Gray 

I2  =  Irradiasi dengan dosis 20 Gray 

I3  =  Irradiasi dengan dosis 30 Gray 

I4  =  Irradiasi dengan dosis 40 Gray 

 

Lampiran 6 Tabel perhitungan data anava satu jalan pada parameter 

pertumbuhan planlet pasca irradiasi Anggrek pada berbagai dosis 

perlakuan dengan SPSS 17 

Descriptives 

Tumbuh        

 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum 

 Lower Bound Upper Bound 

0 7 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 

10 7 2.29 .756 .286 1.59 2.98 1 3 

20 7 2.43 .535 .202 1.93 2.92 2 3 

30 7 2.14 .690 .261 1.50 2.78 1 3 

40 7 1.71 .756 .286 1.02 2.41 1 3 

Total 35 2.31 .718 .121 2.07 2.56 1 3 

 

 

 
Test of Homogeneity of Variances 

Tumbuh    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4.798 4 30 .004 

 
 
 
 

ANOVA 

Tumbuh      

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6.114 4 1.529 4.013 .010 

Within Groups 11.429 30 .381   

Total 17.543 34    
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Post Hoc Test 

Multiple Comparisons 

Tumbuh 

LSD 

     

(I) dosis 
(J) 

dosis 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0 10 .714
*
 .330 .038 .04 1.39 

20 .571 .330 .094 -.10 1.25 

30 .857
*
 .330 .014 .18 1.53 

40 1.286
*
 .330 .001 .61 1.96 

10 0 -.714
*
 .330 .038 -1.39 -.04 

20 -.143 .330 .668 -.82 .53 

30 .143 .330 .668 -.53 .82 

40 .571 .330 .094 -.10 1.25 

20 0 -.571 .330 .094 -1.25 .10 

10 .143 .330 .668 -.53 .82 

30 .286 .330 .393 -.39 .96 

40 .714
*
 .330 .038 .04 1.39 

30 0 -.857
*
 .330 .014 -1.53 -.18 

10 -.143 .330 .668 -.82 .53 

20 -.286 .330 .393 -.96 .39 

40 .429 .330 .204 -.25 1.10 

40 0 -1.286
*
 .330 .001 -1.96 -.61 

10 -.571 .330 .094 -1.25 .10 

20 -.714
*
 .330 .038 -1.39 -.04 

30 -.429 .330 .204 -1.10 .25 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  

Mean Plots 
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Lampiran 7 Tabel perhitungan data anava satu jalan pada parameter 

kecepatan munculnya daun planlet anggrek pada berbagai dosis 

perlakuan dengan SPSS 17 

 

 

Descriptives 

Munculdaun        

 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Minimum Maximum 
 Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

0 7 2.86 .378 .143 2.51 3.21 2 3 

10 7 3.00 .000 .000 3.00 3.00 3 3 

20 7 2.86 .378 .143 2.51 3.21 2 3 

30 7 2.14 .900 .340 1.31 2.97 1 3 

40 7 2.00 1.000 .378 1.08 2.92 1 3 

Total 35 2.57 .739 .125 2.32 2.83 1 3 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Munculdaun    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

9.859 4 30 .000 

 

ANOVA 

Munculdaun      

 
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6.000 4 1.500 3.580 .017 

Within Groups 12.571 30 .419   

Total 18.571 34    
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Post Hoc Test 

Multiple Comparisons 

Munculdaun 

LSD 

     

(I) dosis 
(J) 

dosis 

Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0 10 -.143 .346 .683 -.85 .56 

20 .000 .346 1.000 -.71 .71 

30 .714
*
 .346 .048 .01 1.42 

40 .857
*
 .346 .019 .15 1.56 

10 0 .143 .346 .683 -.56 .85 

20 .143 .346 .683 -.56 .85 

30 .857
*
 .346 .019 .15 1.56 

40 1.000
*
 .346 .007 .29 1.71 

20 0 .000 .346 1.000 -.71 .71 

10 -.143 .346 .683 -.85 .56 

30 .714
*
 .346 .048 .01 1.42 

40 .857
*
 .346 .019 .15 1.56 

30 0 -.714
*
 .346 .048 -1.42 .00 

10 -.857
*
 .346 .019 -1.56 -.15 

20 -.714
*
 .346 .048 -1.42 .00 

40 .143 .346 .683 -.56 .85 

40 0 -.857
*
 .346 .019 -1.56 -.15 

10 -1.000
*
 .346 .007 -1.71 -.29 

20 -.857
*
 .346 .019 -1.56 -.15 

30 -.143 .346 .683 -.85 .56 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  

Mean Plots 
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Lampiran 8 Tabel perhitungan data anava satu jalan pada parameter 

kecepatan munculnya akar anggrek pada berbagai dosis perlakuan 

dengan SPSS 17 

Descriptives 

Munculakar        

 

N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 
Minimum Maximum 

 Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

0 7 2.43 .787 .297 1.70 3.16 1 3 

10 7 1.57 .535 .202 1.08 2.07 1 2 

20 7 1.71 .756 .286 1.02 2.41 1 3 

30 7 1.00 .000 .000 1.00 1.00 1 1 

40 7 1.00 .000 .000 1.00 1.00 1 1 

Total 35 1.54 .741 .125 1.29 1.80 1 3 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Munculakar    

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

14.230 4 30 .000 

 

 

ANOVA 

munculakar      

 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
9.829 4 2.457 8.323 .000 

Within Groups 8.857 30 .295   

Total 18.686 34    
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Post Hoc Test 

Multiple Comparisons 

munculakar 

LSD 

     

(I) dosis 
(J) 

dosis 

Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0 10 .857
*
 .290 .006 .26 1.45 

20 .714
*
 .290 .020 .12 1.31 

30 1.429
*
 .290 .000 .84 2.02 

40 1.429
*
 .290 .000 .84 2.02 

10 0 -.857
*
 .290 .006 -1.45 -.26 

20 -.143 .290 .626 -.74 .45 

30 .571 .290 .058 -.02 1.16 

40 .571 .290 .058 -.02 1.16 

20 0 
-.714

*
 .290 .020 -1.31 -.12 

10 
.143 .290 .626 -.45 .74 

30 
.714

*
 .290 .020 .12 1.31 

40 
.714

*
 .290 .020 .12 1.31 

30 0 
-1.429

*
 .290 .000 -2.02 -.84 

10 
-.571 .290 .058 -1.16 .02 

20 
-.714

*
 .290 .020 -1.31 -.12 

40 
.000 .290 1.000 -.59 .59 

40 0 
-1.429

*
 .290 .000 -2.02 -.84 

10 
-.571 .290 .058 -1.16 .02 

20 
-.714

*
 .290 .020 -1.31 -.12 

30 
.000 .290 1.000 -.59 .59 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  
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Mean Plots 

 
Lampiran 9 Tabel perhitungan data anava satu jalan pada parameter jumlah 

daun anggrek pada berbagai dosis perlakuan dengan SPSS 17 

 

 

 

Descriptives 

Jumlahdaun        

 

N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 
Minimum Maximum 

 Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

0 7 5.14 1.464 .553 3.79 6.50 3 7 

10 7 5.43 2.299 .869 3.30 7.55 3 8 

20 7 7.00 1.000 .378 6.08 7.92 6 8 

30 7 3.00 1.826 .690 1.31 4.69 1 6 

40 7 3.43 1.718 .649 1.84 5.02 2 7 

Total 35 4.80 2.180 .369 4.05 5.55 1 8 

Test of Homogeneity of Variances 

Jumlahdaun    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.454 4 30 .067 

ANOVA 

jumlahdaun      

 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
73.314 4 18.329 6.228 .001 

Within 

Groups 
88.286 30 2.943   

Total 161.600 34    
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Post Hoc Test 
Multiple Comparisons 

jumlahdaun 
LSD 

     

(I) dosis 
(J) 

dosis 

Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0 

10 -.286 .917 .758 -2.16 1.59 

20 -1.857 .917 .052 -3.73 .02 

30 2.143
*
 .917 .026 .27 4.02 

40 1.714 .917 .071 -.16 3.59 

10 

0 .286 .917 .758 -1.59 2.16 

20 -1.571 .917 .097 -3.44 .30 

30 2.429
*
 .917 .013 .56 4.30 

40 2.000
*
 .917 .037 .13 3.87 

20 

0 1.857 .917 .052 -.02 3.73 

10 1.571 .917 .097 -.30 3.44 

30 4.000
*
 .917 .000 2.13 5.87 

40 3.571
*
 .917 .001 1.70 5.44 

30 

0 -2.143
*
 .917 .026 -4.02 -.27 

10 -2.429
*
 .917 .013 -4.30 -.56 

20 -4.000
*
 .917 .000 -5.87 -2.13 

40 -.429 .917 .644 -2.30 1.44 

40 

0 -1.714 .917 .071 -3.59 .16 

10 -2.000
*
 .917 .037 -3.87 -.13 

20 -3.571
*
 .917 .001 -5.44 -1.70 

30 .429 .917 .644 -1.44 2.30 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

Mean Plots 
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Lampiran 10 Tabel perhitungan data anava satu jalan pada parameter jumlah 

akar planlet anggrek pada berbagai dosis perlakuan dengan SPSS 

17 

Descriptives 

Jumlahakar        

 

N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

0 7 4.29 1.799 .680 2.62 5.95 1 7 

10 7 2.14 1.215 .459 1.02 3.27 1 4 

20 7 2.14 .900 .340 1.31 2.97 1 3 

30 7 1.43 .787 .297 .70 2.16 1 3 

40 7 1.14 .378 .143 .79 1.49 1 2 

Total 35 2.23 1.536 .260 1.70 2.76 1 7 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Jumlahakar    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.036 4 30 .114 

 

 

ANOVA 

jumlahakar      

 
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 42.457 4 10.614 8.443 .000 

Within Groups 37.714 30 1.257   

Total 80.171 34    
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Post Hoc Test 
Multiple Comparisons 

jumlahakar 
LSD 

     

(I) dosis 
(J) 

dosis 

Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0 

10 2.143
*
 .599 .001 .92 3.37 

20 2.143
*
 .599 .001 .92 3.37 

30 2.857
*
 .599 .000 1.63 4.08 

40 3.143
*
 .599 .000 1.92 4.37 

10 

0 -2.143
*
 .599 .001 -3.37 -.92 

20 .000 .599 1.000 -1.22 1.22 

30 .714 .599 .243 -.51 1.94 

40 1.000 .599 .106 -.22 2.22 

20 

0 -2.143
*
 .599 .001 -3.37 -.92 

10 .000 .599 1.000 -1.22 1.22 

30 .714 .599 .243 -.51 1.94 

40 1.000 .599 .106 -.22 2.22 

30 

0 -2.857
*
 .599 .000 -4.08 -1.63 

10 -.714 .599 .243 -1.94 .51 

20 -.714 .599 .243 -1.94 .51 

40 .286 .599 .637 -.94 1.51 

40 

0 -3.143
*
 .599 .000 -4.37 -1.92 

10 -1.000 .599 .106 -2.22 .22 

20 -1.000 .599 .106 -2.22 .22 

30 -.286 .599 .637 -1.51 .94 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  

Mean Plots 

 
 

 


