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ABSTRAK 

 

     Bunga anggrek merupakan bagian tanaman yang paling menarik dan banyak disukai oleh 

konsumen karena mempunyai warna dan corak yang sangat beraneka ragam.  Setiap jenis 

anggrek mempunyai pola warna yang berbeda ditambah dengan variasi warna yang 

diturunkan dari hasil persilangan-persilangan yang selalu dilakukan. 

     Warna bunga anggrek ditentukan oleh adanya antosianin dan antosantin yang terdapat di 

dalam vakuola sel dan pigmen plastid di dalam sitoplasma. Ketiga bahan penentu warna ini 

merupakan hasil ekspresi gen yang saling mendukung atau saling berinteraksi dalam 

menetukan warna bunga. 

     Setiap jenis tanaman anggrek mempunyai ciri-ciri tertentu termasuk warna bunga yang 

membedakan jenis tanaman satu dengan lainnya.  Sehingga mempelajari pola pewarsan 

warna bunga tiap jenis anggrek sangat penting agar persilangan yang dilakukan untuk 

mendapatkan warna bunga yang diinginkan tidak berbeda jauh dari harapan. 

 

Kata kunci :  anggrek, warna bunga, pola pewarisan 

 

PENDAHULUAN 

     Tanaman anggrek mempunyai keistimewaan pada bunganya yang sangat 

beranekaragam dalam hal ukuran, bentuk, warna maupun corak warnanya.  Diantara 

tanaman berbunga lainnya, tampaknya hanya tanaman anggrk yang mempunyai 

keistimewaan tersebut.  Selain sifat-sifat  tersebut masih ada lagi sifat lainnya yang 

penting, yaitu ketahanan bunga mekar yang cukup lama pada kebanyakan bunga 

anggrek tertentu, baik setelah terpisah dari tanamannya maupun yang masih berada 

pada tanamannya. 

     Warna bunga pada anggrek ditentukan oleh adanya antosianin, antosantin dan 

pigmen plastid yang terdapat di dalam sel.  Interaksi ketiga macam bahan penentu 

warna bunga anggrek tersebut menghasilkan keanekaragaman warna bunga yang 

sangat menarik untuk dipelajari. 

     Pola pewarisan warna bunga pada anggrek tidak selalu sama antara jenis anggrek 

satu dengan lainnya, sehingga untuk mendapatkan warna yang sesuai dengan 

keinginannya, seorang pemulia tanaman anggrek harus mengetahui sifat dominan, 

resesif dan ada tidaknya interaksi antara gen penentu warna. 
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Pembahasan 

     Sifat warna pada bunga anggrek pada umumnya lebih banyak mendapat perhatian 

dari pada sifat lainnya.  Warna bunga dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu :  

1. putih  2. kuning  dan 3. merah dan biru.  Bahan yang bertang-gungjawab atas 

warna-warna tersebut adalah antosianin, antosantin dan pigmen plastid.  Antosianin 

dan antosantin berupa cairan yang terdapat di dalam vakuola sel, sedangkan pigmen 

plastid merupakan butir-butir yang terdapat di dalam sitoplasma. 

     Antosianin menentukan warna merah, merah tua, biru dan merah kebiruan. 

Antosantin, menentukan warna kuning gading sampai kuning tua.  Pigmen plastid 

menetukan warna yang bervariasi dari kuning sampai oranye atau merah dan dapat 

memberikan warna yang sama dengan yang diberikan oleh antosantin.  Kedua warna 

yang sama ini dapat dibedakan secara mikroskopis, karena antosantin berupa larutan 

dalam cairan sel, sedangkan pigmen plastid nampak seperti butiran-butiran kecil 

yang bewarna.  Pigmen plastid tidak dapat bercampur dengan antosianin maupun 

antosantin, dan dapat merupakan warna dasar apabila di dalam cairan sel terdapat 

antosianin atau antosantin. Kalau tidak ada kedua zat tersebut, pigmen plastid 

merupakan warna bunga (Lenz dan Wimber, 1959) 

     Antosianin dan antosantin dipengaruhi oleh pH.  Dalam keadaan asam antosianin 

menghasilkan warna merah dan menjadi biru dalam keadaan basa. Antosantin 

cenderung memberikan warna kuning yang lebih tua pada keadaan basa. Warna yang 

ditimbulkan oleh pigmen plastid tidak dipengaruhi oleh ph (Arditti dan Fisch, 1974; 

Ting, 1982). 

      Antosianin dan antosantin mempunyai susunan kimia yang mirip dan berasal dari 

bahan dasar yang sama tetapi diatur oleh gen yang berbeda.  Bahan dasar tidak 

berwarna dapat menjadi berwarna oleh adanya enzym. Tanpa adanya enzim, bahan 

dasar tidak dapat menjadi berwarna, sehingga warna bunga tetap putih.   

       Analisis biokimia terhadap pigmen bunga menunjukkan adanya korelasi antara 

sifat genetik dan perubahan biokimia.  Pewarisan warna dalam hal ini 

memperlihatkan pengaruh gen dalam pengendalian langkah-langkah dari peristiwa 

biokimia yang spesifik (Strickberger, 1985). Adanya beberapa senyawa yang 

berperan di dalam pewarnaan bunga anggrek menyebabkan anggota tanaman dari 

familia Orchidaceae ini mempunyai warna bunga dengan pola pewarnaan yang 
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beranekaragam dari yang berwarna putih sampai berwarna hampir hitam, ditambah 

dengan berbagai corak dan kombinasi warnanya (Arditti, 1969). 

     Bunga yang berwarna hijau juga bisa dilihat pada anggrek Cymbidium. Warna 

hijau pada bunga ini disebabkan oleh adanya kloropil yang juga dapat mengadakan 

fotosintesis (Arditti, 1969). 

     Terbentuknya warna bunga dapat disebabkan oleh adanya interaksi antara gen 

yang berbeda, misalnya gen C dan P, dimana masing-masing menentukan aktifitas 

enzim dalam suatu metabolisme, sedangkan gen resesifnya meniadakan aktifitas 

enzim tersebut.  Keadaan homozigot resesif (cc dan/atau pp) menyebabkan 

terhambatnya sintesis, dimana organisme dengan genotip cc akan dihambat 

sintesisnya pada tahap I dan genotip pp pada tahap II..  Antosianin akan terbentuk 

apabila masing-masing gen paling sedikit mempunyai satu alel dominan (C-P-) 

(Gardner & Snustad, 1984; Brown, 1998). 

 

                             Gen  C                       Gen  P 

                             ―▀▀▀▀―              ―▀▀▀▀― 

                                     enzim C                   enzim P 

 

                          prekursor  �  intermediat  �   pigmen (antosianin) 

                     (tdk berwarna)  (tdk berwarna)       (ungu) 

(Klug & Cummings, 2000) 

Sifat fenotip dari bentuk heterozigot, yang terletak di antara 2 bentuk homozigot, 

disebabkan hanya ada satu saja gen fungsional yang dapat mengaktifkan enzim 

dalam sintesis pigmen (Brown, 1998). 

                        

                     P                   R R       x       r r 

                                        merah            putih 

 

                      F1                            R r 

                                              merah muda 

 

 

 

     R R   ―▀▀▀―         �     banyak enzim     �   banyak pigmen   

              ―▀▀▀―         �                                 �      (merah) 
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     R r   ―▀▀▀―         �       sedikit enzim     �   sedikit pigmen     

             ―▀▀▀―         �                                 �    (merah muda) 

 

     r r     ―▀▀▀―         �     tidak ada enzim     �   tidak ada pigmen   

              ―▀▀▀―         �                                   �        (putih)   

 

 

     Pada Cattleya dan Cypripedium klon-klon berwarna putih kalau dikawinkan 

seringkali menghasilkan hibrida yang berwarna.  Warna hibrida ini merupakan 

ekspresi dari gen C dominan dari kromogen, gen penentu warna, dan gen R dominan 

untuk enzim. Bila salah satu atau kedua gen tersebut tidak aktif maka bunga akan 

putih.  Contoh : 

 

              Cattleya mossiae var.wageneri    x     C. warscewiczii Firmin Lambeau 

               albino      (cc RR)                                albino    (CC rr)       

 

                                 F1                 C. enid   (CcRr)    

                                                             berwarna 

                                         F2     
 CR Cr cR cr 

CR 
CCRR 

berwarna 

CCRr 

berwarna 

CcRR 

berwarna 

CcRr 

berwarna 

Cr 
CCRr 

berwarna 

CCrr        

putih 

CcR r 

berwarna  

Ccrr         

putih 

cR 
CcRR 

berwarna 

CcRr 

berwarna 

ccRR        

putih 

ccRr        

putih 

cr 
CcRr 

berwarna 

Ccrr        

putih 

ccRr        

putih 

ccrr          

putih 

      

     Beberapa Cattleya mempunyai bunga yang putih pada sepal maupun petalnya, 

tetapi labellumnya berwarna.  Terjadinya ‘semi alba’ ini ditentukan oleh adanya gen 

p yang menggambarkan adanya kombinasi persilangan, misalnya persilangan antara 

Laeliocattleya xMount Shasta (semi alba) dengan C. scroederae alba, menghasilkan 

keturunan 1 alba, 2 semi alba dan 1 berwarna.  Persilangan antara Cattleya xRubio 

(lembayung muda gelap) dengan C. warscewizii var. Firmin Lambeau (putih) 

menghasilkan keturunan 9 berwarna (CCR-P-), 3 semi alba (CCR-pp) dan 4 putih 

(CCrrpp, CCrrP-) (Arditti, 1977). 

     Warna kuning pada Cattleya yang disebabkan karena adanya gen Y1, Y2, y1 dan 

y2  merupakan resesif terhadap gen warna ungu. Beberapa kemungkinan 
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penyebabnya menurut Arditti dan Fisch (1974) adalah : apabila gen tersebut ada, 

antosianin akan menutup warna kuning. Gen dalam seri Y dan y akan menghentikan 

terebntuknya pigmen warna kuning dan menjalankan sintesis antosianin. Pigmen 

kuning dan antosianin mengadakan kompetisi, dimana gen yang membentuk 

antosianin lebih kuat dalam berkompetisi.  Bagan penurunan warna bunga dapat 

dilihat sebagai berikut : 

     C – R – Y1 – Y2 -      =   merah tua 

     C – R – y1y1 Y2 -      =   merah tua 

     C – R – y1y1  y2y2    =   coklat 

     C – r r  Y1 – Y2 -      =   putih 

     C – r r  y1y1 Y2 -     =   putih 

     C – r r  y1y1 y2y2    =   kuning 

     c c  R – Y1 – Y2 -     =   putih 

     c c  R – y1y1  Y2 -    =   putih 

     c c  R – y1y1  y2y2-   =   kuning 

     c c  r r  Y1 – Y2 -      =   putih 

     c c  r r  y1y1 Y2 -     =   putih 

     c c  r r  y1y1 y2y2    =   kuning 

(Arditti & Fisch, 1974) 

 

     Pada Dendrobium, pewarisan warna bunga mengikuti pola pewarisan Cattleya. 

Perbedaannya adalah warna kuning lebih dominan terhadap warna ungu. (Arditti & 

Fisch, 1974 dalam Arditti, 1977)). Contoh : 

           D. nobile     x      D. signatum 

            ungu                    kuning pucat 

 

     

                       D.  x Wiganiae  (kuning tua) 

 

 

     Pada Paphiopedilum warna bunga dan sifat albino juga mirip seperti yang 

diperlihatkan oleh Cattleya. Persilangan antara P. callosum, P. lawrenceanum var. 

hyeanum, P. insigne var. sanderiana dan P curtisii (semuanya ccRR) menghasilkan 

keturunan semuanya putih.  Apabila  spesies-spesies tersebut disilangkan dengan 
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P.bellatulum var. album (CCrr) akan menghasilkan keturunan ayng semuanya 

berwarna 

     Anggrek Spathoglttis, mempunyai 3 pasang gen dalam penentuan warna bunga 

yaitu : 

     P  =   warna mera muda pada sepal dan petal, bintik-bintik merah muda pada   

               calli dan dasar labellum 

     p   =   tidak berwarna dan tidak ada bintik-bintik 

     T   =   warna merah muda pucat atau sedikit ungu pada sepal dan petal 

     t    =   tidak berwarna 

     B   =   warna kuning terang pada calli dan dasar labellum 

     b   =  warna kuning pucat 

Bagan kombinasi dari 3 pasang gen tersebut adalah sebagai berikut : 

     P – T – B -     =   ungu, bintik-bintik kuning 

     P – T – bb    =   ungu 

     P – t t  B -  =   merah muda pucat, bintik-bintik kuning 

     P – t t  bb  =   merah muda pucat   

     pp T – B -      =   putih sedikit, bintik-bintik kuning 

     pp T – bb    =   putih sedkit 

     pp  t t B -  =   putih, bintik-bintik kuning 

     pp  t t  b b  =   merah muda pucat   

(Arditti dan Fisch, 1974) 

 

Penutup  

     Warna bunga anggrek sangat beranekaragam disamping adanya corak warna yang 

menambah keanekaragaman warna bunga.  Warna bunga anggrek ditentukan oleh 

adanya antosianin yang memberikan warna merah sampai biru, antosantin 

memberikan warna kuning dan pigmen plastid memberikan warna kuning sampai 

merah.  Antosianin dan antosanin berupa larutan dalam cairan sel vakuola, 

sedangkan pigmen plastid berupa butiran di dalam sitoplasma.  Pada spesies tertentu 

seperti Cymbidium, pada bunganya terdapat kloropil yang menyebabkan warna 

bunga pada spesies ini ada warna hijaunya. 
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     Pewarisan warna bunga tergantung dari sifat dominansi resesif  gen penentu 

warna dan interaksinya dengan gen-gen lainnya yang terlibat.  Tidak semua spesies  

anggrek mempunyai pola pewarisan yang sama. Setiap spesies anggrek mempunyai 

gen spesifik yang membedakannya dengan spesies anggrek yang lain. 

     Pola warna yang diturunkan oleh petal, sepal dan labellum. Ada gen lainnya yang 

berperan yang menyebabkan warna labellum berbeda dengan bagian bunga lainnya. 

     Seorang pemulia tanaman anggrek harus mengenal sifat genetik dan pola 

pewarisan warna bunga dan sifat bunga lain dari tanaman yang dihadapi.  Hal ini 

untuk menghindari kekecewaan karena hibrida yang dihasilkan tidak sesuai dengan 

yang diharapkan. 
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