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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1  Botani dan Morfologi Nepenthes ampullaria dan Nepenthes mirabilis 

 

Menurut Mansur (2007), kedudukan kantong semar dalam taksonomi tumbuhan 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Nepenthales 

Famili  : Nepenthaceae 

Genus  : Nepenthes 

Spesies : Nepenthes ampullaria Jack. 

    Nepenthes mirabilis Druce. 

 Kantong semar atau Nepenthes sp. tergolong ke dalam tumbuhan liana 

(merambat).  Pola pertumbuhan batang tanaman kantong semar dimulai dari 

sukulen, semi berkayu, dan berkayu.  Tanaman Nepenthes sp. termasuk dalam 

tanaman berumah dua.  Bunga biasanya baru muncul pada saat tanaman telah 

tumbuh menjalar atau merambat dan telah membentuk kantong atas.  Pada 

tanaman muda, jenis kelamin tanaman tidak dapat dibedakan berdasarkan 

morfologi tanaman.  Bunga Nepenthes sp. bentuknya sangat sederhana, dengan 
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empat kelopak tanpa mahkota dan terangkai dalam satu tandan.  Ukuran masing-

masing bunga biasanya tidak lebih dari 1 cm diameternya.  Kantong Nepenthes sp. 

merupakan modifikasi ujung daun yang berubah bentuk dan fungsinya menjadi 

perangkap serangga atau binatang kecil lainnya (Gambar 1). 

 

 

    
 

Gambar 1.  A: Nepenthes ampullaria dan B: Nepenthes mirabilis. Sumber:  A= 

http://www.rci.rutgers.edu, B= http://www.golatofski.de. 

 

 

Akar Nepenthes sp. merupakan akar tunggang dengan rata-rata perakaran kurus 

dan sedikit.  Batang Nepenthes sp. termasuk batang memanjat yang tumbuh ke 

atas dengan menggunakan penunjang.  Daun muncul di ruas-ruas batang dan di 

ujung daun akan muncul sulur tipis yang berperan untuk menopang kantong.  

Kantong Nepenthes sp. mengandung ion-ion positif sehingga bersifat asam juga 

mengandung enzim proteolase dan enzim kitinase yang akan menghancurkan 

tubuh serangga yang terperangkap di dalam kantong.  Bunga Nepenthes sp. 

berumah dua, yakni bunga jantan dan betina terpisah pada tanaman yang berbeda.  

Bunga ini berbentuk tandan dan malai.  Bunga betina ditandai dengan sepalnya 

A B 

http://www.rci.rutgers.edu/
http://www.golatofski.de/
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yang berwarna kuning dan bunga jantan terlihat serbuk sarinya yang juga 

berwarna kuning (Hidayat, 2013). 

 

N. ampullaria memiliki kantong yang berbentuk bulat dengan tutup berbentuk 

lanset yang mengarah ke belakang.  N.ampullaria memiliki kantong atas dan 

kantong bawah (Gambar 2).   

 

 

 
 

Gambar 2.  Kantong bawah N. ampullaria di Pusat Konservasi Tumbuhan (PKT) 

                   Kebun Raya Bogor. 

 

 

Kantong atas merupakan kantong yang terbentuk di ujung daun, sedangkan 

kantong bawah merupakan kantong yang muncul dari pangkal batang (terlihat 

seperti muncul kantong bergerombol di atas permukaan tanah).  Handayani (1999) 

menyatakan bahwa kantong N. ampullaria berwarna hijau-kekuningan dengan 

bercak-bercak coklat yang dihiasi dua jalur sayap dengan renda yang panjang, 

mulut bulat dengan bibir yang melebar berwarna hijau menghadap ke arah dalam.  

Uniknya, beberapa kantong pada bagian roset tersusun rapat atau muncul secara 

bergerombol pada permukaan tanah.  Daun di dekat pangkal lebar dan semakin 

mengecil ke ujungnya (Trubus Infokit, 2006). 
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N. mirabilis mempunyai panjang anakan berkisar antara 0,6 m sampai 1,5 m, 

masing-masing terdiri dari 10-19 daun , dan 2 sampai 9 daun terbuka (Schulze, 

1997).  Mardhiana et al. (2012) menyebutkan bahwa N. mirabilis umumnya 

memiliki diameter batang lebih kurang 10 mm, panjang ruas daun lebih kurang 15 

cm, dan bentuknya silinder.  Karakteristik daun adalah tipis, bentuk lonjong 

hingga lanset, bertangkai, panjang lebih kurang 30 cm, lebar lebih kurang 7 cm, 

jumlah urat daun longitudinal 3 hingga 4 pada setiap sisi dari urat daun tengah, 

pinggiran daun berbulu dan kadang bergerigi, serta panjang sulur lebih kurang 10 

cm.  Kantong berbentuk oval hingga bentuk pinggang, berwarna hijau atau merah, 

atau hijau dangan lurik merah, memiliki dua sayap, mulut bundar, penutup 

bundar.  Perbungaan berbentuk tandan dengan panjang lebih kurang 45 cm, setiap 

bunga berbentuk sepal bundar hingga elips, panjang lebih kurang 7 mm dan 

berwarna merah. 

 

2.2  Lingkungan Tumbuh Kantong Semar 

 

N. ampullaria tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi dengan ketinggian 

di bawah 1000 m dpl yang tandus, basah, dan lembab dengan vegetasi semak 

belukar.  N. ampullaria tersebar di wilayah Indonesia bagian Timur yakni di Irian 

dan di bagian Barat yaitu Sumatera dan Kalimantan (Handayani, 1999).  Mansur 

(2007) menyatakan bahwa tumbuhan ini umumnya hidup di tanah (terestrial), 

tetapi ada juga yang menempel pada batang atau ranting pohon lain sebagai epifit. 

Clarke (2001) dalam Syamswisna (2009) menyatakan bahwa Nepenthes sp. dapat 

hidup pada kisaran suhu 23ºC- 31ºC dan kelembaban udara ≥ 70% dengan pH 5,1 

dan kadar unsur Nitrogen 0,098.  Dengan demikian, kondisi tanah ini bersifat 



17 

 

asam dan miskin unsur nitrogen.  Kantong semar bisa hidup di hutan hujan tropik 

dataran rendah, hutan pegunungan, hutan gambut, hutan kerangas, gunung kapur, 

dan padang savana.  Pada habitat yang cukup ekstrem seperti di hutan kerangas 

yang suhunya bisa mencapai 30ºC pada siang hari, kantong semar beradaptasi 

dengan daun yang tebal untuk menekan penguapan air dari daun (Azwar, 2006).  

Mansur (2007) menyebutkan bahwa N. mirabilis merupakan jenis Nepenthes yang 

tahan hidup di tempat-tempat yang tergenang air.  Daya adapatasinya cukup tinggi 

karena dapat tumbuh mulai dari 0-1500 m dpl dan dapat dijumpai di banyak 

negara, namun membutuhkan kelembaban yang tetap tinggi ( Trubus infokit, 

2006). 

 

2.3  Budidaya Kantong Semar secara In vitro 

 

Ada beberapa teknik perbanyakan tanaman Nepenthes sp. yang biasa dilakukan, 

seperti perbanyakan dengan stek, semai benih, pemisahan anakan, cangkok, dan 

kultur in vitro.  Perbanyakan tanaman Nepenthes secara in vitro atau biasa disebut 

sebagai kultur jaringan adalah teknik mengisolasi bagian tanaman (protoplasma, 

sel, jaringan, atau organ) dan menumbuhkannya ke dalam media buatan secara 

aseptik dalam wadah tertutup yang tembus cahaya agar bagian tersebut 

memperbanyak diri menjadi tanaman lengkap.   

 

Ada beberapa alasan mengapa Nepenthes sp. dikulturkan secara in vitro, salah 

satunya adalah karena daya berkecambah benih Nepenthes sp. yang disemai 

secara konvensional masih sangat rendah sehingga diperlukannya teknik kultur 

jaringan untuk meningkatkan daya berkecambah benih Nepenthes sp.  Tingkat 

keberhasilan perkecambahan dan pertumbuhan benih Nepenthes sp. secara in vitro  
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lebih tinggi dari pada secara konvensional karena pada teknik kultur jaringan 

semua kondisi lingkungan terkendali sehingga pertumbuhannya lebih stabil, selain 

itu juga perbanyakan dengan teknik ini tidak mengenal musim. 

 

Sudarmonowati et al. (2002) menyatakan bahwa perbanyakan tanaman dengan 

teknik kultur jaringan telah banyak dilakukan untuk tanaman yang bernilai 

ekonomi tinggi atau tanaman yang tergolong langka dan sulit dipropagasi dengan 

cara konvensional.  Azwar et al. (2006) menyebutkan bahwa harga Nepenthes sp. 

di Sumatera adalah berkisar Rp25.000,00- Rp100.000,00 per tanaman yang 

diambil oleh petani secara langsung dari hutan (hasil eksploitasi).  Sementara itu, 

salah satu nursery tanaman hias di Australia per Februari 2014, menjual N. 

ampullaria berukuran medium (sedang) dengan harga 35 dolar Australia atau 

setara dengan Rp374.918,00 sedangkan N. mirabilis berukuran small (kecil) 

dengan harga 20 dolar Australia atau setara dengan Rp214.000,00 

(Captiveexotics.com.au). 

 

2.4  Aklimatisasi 

 

Aklimatisasi adalah suatu upaya mengkondisikan planlet atau tunas mikro hasil 

perbanyakan melalui kultur in vitro ke lingkungan in vivo yang aseptik.  

Aklimatisasi merupakan proses yang penting dalam rangkaian aplikasi teknik 

kultur jaringan untuk mendukung pengembangan pertanian (Yusnita, 2003).  

Tanaman yang berasal dari perbanyakan secara in vitro pada umumnya memiliki 

karakteristik stomata daun yang lebih terbuka dan tidak memiliki lapisan lilin 

pada permukaan daun. Tanaman yang dihasilkan dari kegiatan kultur jaringan 

disebut planlet.  Planlet yang dihasilkan sangat rentan terhadap lingkungan di luar 
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laboratorium. Oleh karena itu sebelum ditanam di lapangan, maka planlet 

memerlukan aklimatisasi. 

 

Menurut Isnaini et al. (2012), pertumbuhan planlet selama tahap aklimatisasi 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu media tanam, intensitas cahaya, 

kelembaban, dan suhu ruang.  Kondisi kelembaban lingkungan pada tahap 

aklimatisasi terkait dengan laju transpirasi tanaman.  Semakin rendah kelembaban 

lingkungan maka kecepatan transpirasi akan meningkat.  Bulu-bulu akar pada 

planlet yang baru diaklimatisasi belum dapat menyerap air secara normal.  

Apabila laju transpirasi terlalu tinggi akan menyebabkan tanaman menjadi layu 

dan mati. 

 

Menurut Taji et al. (2002) dalam Handayani (2011), prosedur aklimatisasi adalah 

mengeluarkan planlet dari wadah kultur, mencuci bersih agar-agar yang masih 

menempel untuk membuang sumber kontaminan, planlet ditanam pada media 

tanah steril, dan planlet harus dilindungi dari kerusakan dengan menempatkan di 

bawah naungan. 

 

2.5  Media Aklimatisasi 

 

 Haryati (2006)  dalam Hidayah (2012) menyatakan bahwa media yang baik 

mempunyai empat fungsi utama yaitu memberi unsur hara dan sebagai media 

perakaran, menyediakan air dan tempat penampungan air, menyediakan udara 

untuk respirasi akar dan sebagai tempat tumbuhnya tanaman.  
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2.5.1  Arang Sekam 

 

Arang sekam memiliki rongga yang banyak sehingga drainase dan aerasinya baik 

serta akar mudah bergerak di antara media.  Arang sekam bersifat higroskopis 

sehingga perlu dijenuhkan dahulu sebelum digunakan (Binawati, 2012).  Hidayah 

(2012) menyatakan bahwa penambahan arang sekam memiliki pengaruh yang 

lebih besar terhadap peningkatan perkembangan akar tanaman yang efeknya 

positif terhadap persentase hidup suatu tanaman.  Arang sekam juga berfungsi 

sebagai pengikat hara (ketika kelebihan hara) yang dapat digunakan tanaman 

ketika kekurangan hara.  Hara dilepas secara perlahan sesuai kebutuhan tanaman 

atau slow release.  Komposisi kimiawi dari arang sekam sendiri terdiri dari SiO2 

dengan kadar 72,28% dan C sebanyak 31%.  Sementara kandungan lainnya terdiri 

dari Fe2O3, K2O, MgO, CaO, MnO, dan Cu dengan jumlah yang kecil (Bakri, 

2008).  Wuryaningsih (1996) juga menyatakan bahwa arang sekam memiliki 

sirkulasi udara yang tinggi, berwarna kehitaman sehingga dapat mengabsorbsi 

sinar matahari dengan efektif.  

 

2.5.2  Cocopeat 

 

Penambahan 10 – 15% cocopeat dalam campuran media tumbuh dapat 

meningkatkan kualitas hidup tanaman.  Hal ini disebabkan oleh kemampuan 

cocopeat dalam mengikat air mencapai 70% dan memiliki porositas tinggi 

(Galuku 2002 dalam Sukarwanto 2005 ).  Menurut Gunawan (2009), cocopeat 

mengandung unsur kalsium, magnesium, kalium, nitrogen, dan fosfor.   

Kandungan di dalamnya membantu pertumbuhan akar, daun, kandungan klorofil, 

dan mempengaruhi level hormon anggrek. 
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2.5.3  Kompos 

 

Kompos adalah bahan-bahan organik (sampah organik) yang telah mengalami 

proses pelapukan karena adanya interaksi antara mikroorganisme (bakteri 

pembusuk) yang bekerja di dalamnya.  Mikroba-mikroba di dalam kompos akan 

menguraikan bahan organik menjadi CO2, uap air, dan panas (Subali et al. 2010). 

Menurut Setyorini et al. (2006), kompos merupakan sumber hara makro dan 

mikromineral secara lengkap meskipun dalam jumlah yang relatif kecil (N, P, K, 

Ca, Mg, Zn, Cu, B, Zn, Mo, dan Si).  Pemberian kompos dapat memperbaiki 

struktur tanah yang padat menjadi gembur sehingga mempermudah pengolahan 

tanah.  Struktur tanah yang baik ini membuat difusi O2 atau aerasi akan lebih 

banyak sehingga proses fisiologis di akar akan lancar.  

 

2.5.4  Sphagnum moss 

 

Sphagnum diberitakan mengandung zat antikuman sehingga dapat mencegah 

pertumbuhan mikroba dan jamur.  Sebagai media tanaman, Sphagnum dapat 

mencegah pembusukan oleh jamur dan bakteri.  Sphagnum  juga mengandung 

mineral-mineral penting untuk pertumbuhan tanaman.  Kandungan unsur-unsur 

penting dalam Sphagnum meliputi N 0,86%; P 0,13%; K 0,80%; Ca 0,30%; Mg 

0,26%; dan Mn 0,17%.  Kandungan air yang tinggi dan dipegang kuat serta 

kandungan zat antikuman dan mineral-mineral menjamin Sphagnum bagus 

sebagai media tanaman (Hendrata, 2011). 
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2.5.5  Tanah Rawa 

 

Lahan rawa merupakan lahan basah, atau “wetland”, yang menurut definisi 

RaMSAr Convention mencakup wilayah “marsh”, “fen”, lahan gambut 

(peatland), atau air, baik terbentuk secara alami atau buatan, dengan air yang tidak 

bergerak (static) atau mengalir, baik air tawar, payau, maupun air asin, termasuk 

juga wilayah laut yang kedalaman airnya, pada keadaan surut terendah tidak 

melebihi 6 meter (Wibowo dan Suyatno, 1997).  Dalam Taksonomi Tanah, 

kondisi jenuh air atau tergenang pada tanah rawa yang merupakan salah satu 

karakterisitk penciri utama, diberi istilah kondisi “aquik” (aquic condition), yakni 

mengalami penjenuhan air atau saturasi, dan proses reduksi secara terus-menerus 

atau periodik (Subagyo et al., 2006). 

 

Ekosistem lahan rawa bersifat marjinal dan rapuh (fragile) yang rentan terhadap 

perubahan baik oleh karena alam (kekeringan, kebakaran, kebanjiran) maupun 

karena kesalahan pengelolaan (reklamasi, pembukaan, dan budidaya intensif). 

Jenis tanah di kawasan rawa tergolong tanah bermasalah yang mempunyai 

beragam kendala.  Misalnya, tanah gambut mempunyai sifat kering tak balik 

(reversible drying), mudah ambles (subsidence), dan kahat hara (nutrients 

defisiency).  Tanah gambut mudah berubah menjadi bersifat hidrofob apabila 

mengalami kekeringan.  Gambut yang menjadi hidrofob tidak dapat lagi mengikat 

air dan hara secara optimal seperti kemampuan semula.  Selain itu, khusus tanah 

suffidik dan tanah sulfat masam mudah berubah apabila teroksidasi.  Lapisan 

tanah (pirit) yang teroksidasi mudah berubah menjadi sangat masam (pH 2-3) dan 

meningkatnya kelarutan Fe
2+

dan AI
3+

 ( Noor dan Achmadi, 2005). 


