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Anthurium merupakan salah satu jenis tanaman hias yang
banyak diminati oleh masyarakat, baik sebagai bunga

potong maupun tanaman dalam pot. Tanaman ini  mempunyai
variasi bunga cukup banyak dengan warna yang menarik.
Bunganya memiliki masa simpan yang lama yaitu 14-21 hari.

Secara konvensional, perbanyakan anthurium dilakukan
melalui biji dan pemisahan anakan. Namun, teknik ini tidak
dapat diharapkan untuk memenuhi permintaan konsumen
dalam skala besar karena memerlukan waktu yang lama untuk
mendapatkan biji atau memisahkan anakan. Melalui biji
diperlukan waktu lebih kurang 3 tahun, sejak penyerbukan,
biji masak, hingga tanaman siap dimanfaatkan (Geier 1990;
Hamidah et al. 1997). Pemisahan anakan memerlukan waktu
antara 6-12 bulan untuk pemisahan, dan waktu untuk pen-
dewasaan (hingga tanaman siap dijual) 6-8 bulan.

Kultur jaringan merupakan salah satu teknik perbanyak-
an alternatif  pada tanaman anthurium. Melalui teknik ini, sel
atau jaringan tanaman yang diisolasi dari bagian tanaman,
seperti protoplasma, sel atau sekelompok sel, yang selanjut-
nya disebut eksplan, distimulasi untuk membentuk tanaman
secara utuh menggunakan media dan lingkungan tumbuh
yang sesuai (Gunawan 1988). Pada media aseptik yang me-
ngandung unsur hara makro dan mikro, Fe, vitamin, dan zat
pengatur tumbuh yang diperlukan tanaman, sel atau jaringan
tersebut akan membelah dan membentuk kalus atau organ
tanaman secara langsung (tunas/akar). Selanjutnya, kalus ini
akan distimulasi untuk membentuk tanaman sempurna
(Haryanto 1991).

Beberapa teknik perbanyakan anthurium yang telah
dicoba adalah induksi kalus yang diikuti dengan pembentuk-
an tunas adventif (Pierik et al. 1974) serta induksi tunas
aksiler dan pembentukan biji sintetis (Hamidah et al. 1997).
Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh dari kalus yang
diinduksi. Keberhasilan teknik ini sangat dipengaruhi oleh
respons eksplan dan jenis media yang digunakan.

Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
modifikasi media tumbuh terhadap pembentukan tunas

adventif pada beberapa kultivar anthurium. Diharapkan
melalui percobaan ini diperoleh alternatif teknik perbanyakan
anthurium secara cepat.

BAHAN DAN METODE

Percobaan dilaksanakan di laboratorium kultur jaringan Balai
Penelitian Tanaman Hias (Balithi), Segunung, Cipanas, Jawa
Barat pada bulan Juli 2003-Februari 2004. Eksplan daun muda
dan akar anthurium kultivar Lady Jane dan hasil silangan
Merah Filipina x Merah Belanda yang digunakan dalam per-
cobaan ini diperoleh dari biji yang dikecambahkan secara
aseptik. Medium Murashige and Skoog (MS) digunakan
sebagai media dasar, dengan memodifikasi hara makro men-
jadi 1/2 konsentrasi dengan menambahkan air kelapa (AK)
(100 ml/1), hormon 2,4 D (2,5 mg/1), dan kombinasi kedua
bahan tersebut.

Bahan lain yang digunakan adalah alkohol 70% dan 96%,
HCl 1 N, clorox 10% dan 5%, benomil 1%, aluminium foil, dan
spiritus. Alat yang digunakan adalah botol kultur, pinset,
cawan petri, skalpel dan mata pisaunya, lampu spiritus,
autoklaf, dan laminar. Media dan alat yang akan digunakan
dalam keadaan bersih dan steril untuk mencegah terjadinya
kontaminasi. Sterilisasi media dan peralatan dilakukan dengan
menggunakan autoklaf selama 20-30 menit dengan suhu
121oC pada tekanan 15 psi. Alat tersebut sebelumnya dibung-
kus memakai kertas HVS, dan diusahakan tetap terbungkus
sebelum digunakan.

Bahan tanaman yang digunakan untuk penanaman awal
diperoleh dari biji anthurium hasil seleksi yang dikecambah-
kan pada media MS tanpa perlakuan. Biji dipanen setelah
buah berwama kuning dan matang. Biji dibersihkan dari
daging buah yang membungkusnya, kemudian direndam
dalam larutan HCl 1 N untuk menghilangkan selaput biji.
Selanjutnya biji disteril dengan cara direndam dalam larutan
benomil 1% selama 15-30 menit. Setelah itu biji disterilisasi
dengan 45% alkohol selama 1 menit, clorox 5% selama 10
menit, dan clorox 10% selama 5 menit, terakhir dibilas tiga kali
dengan air steril. Biji kemudian ditumbuhkan dalam media MS
dan diinkubasi dalam gelap selama 1,5 bulan. Setelah tumbuh
menjadi tanaman lengkap, eksplan siap digunakan.
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Kultur biji anthurium yang dikecambahkan dalam botol
kultur dan sudah tumbuh menjadi tanaman diambil dan di-
potong-potong bagian daun muda dan ujung akar. Masing-
masing bagian ditanam pada media MS yang sudah diberi
perlakuan seperti pada Tabel 1. Media perlakuan yang
digunakan adalah (1) M2 = MS 1/2 hara makro + AK 100 ml/l;
(2) M4 = MS 1/2 hara makro; (3) M4 + AK = MS 1/2 hara makro
+ AK 100 ml/1; dan (4) M4 + 2,4 D = MS 1/2 hara makro + 2,4 D.

Tabel 1.  Medium Murashige and Skoog (MS) yang telah dimodifikasi
dan digunakan dalam percobaan awal perbanyakan
anthurium (mg/l).

Komponen M 1 M 2 M 3 M 4 M 5

Unsur makro Penuh 1/2 Penuh 1/2 1/2
Unsur mikro Penuh Penuh Penuh Penuh Penuh
Na-FeEDTA 2 0 2 5 2 0 2 0 2 5
Asam nikotinat 0 ,5 0 ,3 0 ,4 0 ,3 0 ,4
Piridoksin HCl 0 ,4 0 ,4 0 ,5 0 ,4 0 ,4
Tiamin HCl 0 ,5 0 ,5 0 ,6 0 ,5 0 ,6
Glisin 2 2 2 2 2
Mio-inositol 1 0 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 0 0
2,4-D 0 , 2 5 - - 0 , 1 0 0 , 1 5
NAA - 0 ,5 0 ,5 - 0 ,5
BA/BAP 0 , 7 5 1 - - 1 ,5
Kinetin - - 0 ,5 0 ,5 0 , 2 5
T D Z 1 0 ,5 1 ,5 0 ,5 -
Air kelapa (ml/l) 1 5 0 1 0 0 - - -
Sukrosa (g/1) 3 0 2 0 3 0 6 0 2 0
Gelrit (g/1) 2 2 2 2 2 0
Kondisi gelap (bulan) 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3
p H 6 6 5 ,8 5 ,8 5 ,8

Gambar 1. Pengecambahan biji anthurium (a), penanaman eksplan
daun dan akar (b), kalus tumbuh (c) ,  dan tumbuh tunas
adventif (d)

Tahapan pelaksanaan percobaan disajikan pada Gambar
1. Eksplan yang sudah ditanam pada media disimpan dalam
ruang gelap selama 60 hari dengan suhu ruangan 24-26oC.
Selanjutnya, eksplan dipindahkan ke ruang kultur yang diberi
penyinaran lampu TL (flourescen) 2.000 lux, dengan
periodisitas penyinaran 9 jam terang 15 jam gelap pada suhu
yang sama.

Pengamatan dilakukan pada akhir percobaan atau 4
bulan setelah kultur. Parameter yang diamati  meliputi pem-
bentukan kalus, jumlah tunas, jumlah bakal tunas, dan
jumlah akar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan 4 bulan setelah eksplan ditanam menunjuk-
kan bahwa eksplan dari setiap kultivar memiliki respons yang
berbeda terhadap media tumbuh yang diuji coba (Tabel 2).
Tunas adventif diperoleh dengan cara tidak langsung melalui

Tabel 2. Pengaruh beberapa media tumbuh dalam induksi kalus
adventif anthurium kultivar Lady Jane silangan  Merah
Filipina x Merah Belanda

Kultivar/ Jenis Jumlah
Respons eksplan

media1 eksplan eksplan
Kalus

Bakal
Tunas Akar

tunas

Lady Jane

M 2 Daun 1 0 5 - - -
Akar 1 0 4 - - -

M 4 Daun 1 0 8 3 - -
Akar 1 0 6 - - -

M4 + AK Daun 1 0 3 2 - -
Akar 1 0 6 4 - -

M4 + 2,4D Daun 1 0 7 - - -
Akar 1 0 4 2 - -

Silangan Merah Filipina x Merah Belanda

M 2 Daun 1 0 6 3 2 -
Akar 1 0 6 2 4 -

M 4 Daun 1 0 7 4 - -
Akar 1 0 8 3 - -

M4 + AK Daun 1 0 7 - - -
Akar 1 0 9 2 - -

M4 + 2,4D Daun 1 0 4 - - -
Akar 1 0 8 6 - -

1M2 = MS 1/2 hara makro + AK 100 m/l, M4 = MS 1/2 hara makro,
AK = air kelapa
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pembentukan kalus terlebih dahulu. Kalus dapat diamati 1,5-
2 bulan setelah inkubasi dalam gelap. Selanjutnya setelah
kalus disubkultur pada medium yang sama, tunas adventif
terbentuk setelah 50-70 hari dan dapat diamati dengan jelas.

Respons terbaik terlihat pada kalus Lady Jane yang
disubkultur pada media M4 + 2,4 D dengan jumlah kalus
sedikit hingga banyak. Pembentukan bakal tunas terlihat juga
pada media M4 pada eksplan daun, dan M4 + AK pada
eksplan akar. Pada persilangan Merah Filipina x Merah
Belanda, media M2 paling sesuai dan potensial dikembang-
kan. Media ini menginduksi pembentukan kalus dan bakal
tunas lebih baik dibanding media lain pada eksplan daun dan
akar.

Perbanyakan anthurium melalui induksi tunas adventif
berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Jaringan
eksplan yang digunakan juga berpengaruh besar terhadap
keberhasilan kultur jaringan anthurium. Geier (1990) me-
nyatakan bahwa pemilihan eksplan dalam kultur jaringan
anthurium berperan penting dalam menunjang keberhasilan-
nya. Regenerasi planlet dapat diperoleh dengan mengkultur
bagian-bagian dari tanaman, seperti lembaran daun, petiol,
tangkai bunga, spate, dan spadik. Hasil percobaan di Balithi
menunjukkan bahwa daun muda dan ujung akar memiliki
kemampuan yang sebanding pada kultivar yang berbeda.

Media yang digunakan mempunyai pengaruh yang
berbeda terhadap kemampuan regenerasi eksplan. Hamidah
et al. (1997) memodifikasi media MS dengan mereduksi hara
makro menjadi 1/2 konsentrasi, konsentrasi sukrosa 6% dan
modifikasi vitamin, untuk mendapat respons regenerasi yang
tinggi pada eksplan daun Anthurium scherzerianum. Pe-
nambahan air kelapa dan peningkatan konsentrasi 2,4 D dari
0,lmg/l menjadi 2,5 mg/l mampu menstimulasi regenerasi
eksplan secara optimal pada beberapa kultivar anthurium.
Kuehnle dan Sugii (1991) menggunakan kombinasi 0,36 µM

2,4 D dan 4,4 µM BA dalam memodifikasi media Pierik untuk
mendapatkan tingkat regenerasi eksplan yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perbanyakan cepat anthurium melalui pembentukan tunas
adventif memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan
pada percobaan selanjutnya. Potensi ini ditunjukkan oleh
kemampuan eksplan membentuk kalus. Perbedaan kultivar,
jenis eksplan, serta media tumbuh berpengaruh besar ter-
hadap regenerasi eksplan anthurium. Untuk mendapat teknik
perbanyakan cepat anthurium yang optimal perlu dilakukan
percobaan lebih lanjut.
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