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ABSTRAK 
Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kasa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 
Padjadjaran Jatinangor, dengan ketinggian 700 m dpl. Suhu udara rata-rata 26,4 °C dan 
kelembaban 80,5 %. Waktu percobaan dilaksanakan dari bulan Februari sampai Agustus 
2009. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen menggunakan Rancang-
an Acak Kelompok dengan dua kali ulangan. Percobaan ini terdiri dari kombinasi campuran 
media tanam akar kadaka, humus kaliandra, pakis, serat sabut kelapa, sphagnum moss dan 
arang kayu serta konsentrasi pupuk Gaviota 0,5 L-1; 1 L-1; 1,5 L-1 dan 2 L-1.  
Hasil penelitian secara umum menunjukkan pengaruh kombinasi media tanam dengan kon-
sentrasi pupuk daun tidak berbeda nyata terhadap pertumbuhan tanaman anggrek 
Dendrobium sp. Perlakuan kombinasi media tanam serat sabut kelapa yang dicampur dengan 
media tanam arang dengan perbandingan 1 : 1 serta pemberian konsentrasi pupuk daun 
Gaviota 2 L-1 menunjukkan pengaruh paling baik terhadap pertambahan tinggi tanaman, 
pertambahan lebar daun tanaman serta pertambahan tunas anggrek Dendrobium sp. pada 
beberapa umur pengamatan. 

Kata Kunci: Aklimatisasi, media tanam, pupuk daun dan anggrek   

ABSTRACT 
This research was conducted in the Screen House Agribusiness of Agriculture Faculty, 
Padjadjaran University in Jatinangor, with a height of 700 m above sea level. Average 
temperature  26.4 °C and 80.5 % humidity. When the experiment was conducted from 
February until August 2009. The method used is the experimental method using Randomized 
Block Design with two replicates. This experiment consisted of a mixed media planting 
combination of kadaka roots, calothyrsus humus, ferns, coconut fibers, sphagnum moss, and 
charcoal also with variated of fertilizer concentration Gaviota  0.5 L-1; 1 L-1; 1.5 L-1 and 2 L-1. 
The results generally showed that the effect of combinations of planting media with 
concentrations of foliar fertilization was not significantly different on growth of plants on 
Dendrobium sp. The treatment combination of coco fiber growing media mixed with charcoal 
plant with the ratio 1 : 1 and the provision of foliar fertilizers Gaviota concentration 2 L-1 

showed the best effect on plant height, leaf width accretion and the number of buds 
Dendrobium sp. orchids on some observations of age. 

Keywords: Aclimatation, plant media, foliar feeding. And orchid.  
 

PENDAHULUAN 
Tanaman Anggrek tergolong 

anggota famili Orchidaceae. Famili ini 

merupakan salah satu famili bunga-
bungaan yang paling besar, memiliki 
kurang lebih 43.000 spesies dari 750 
generasi yang berbeda. Lebih kurang 5000 
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spesies di antaranya terdapat di 
Indonesia.  

Melihat besarnya jumlah spesies 
anggrek, potensi ekonomi anggrek se-
bagai salah satu komoditas tanaman hias 
telah dimanfaatkan dan dikembang-kan 
oleh banyak negara. Di Indonesia potensi 
anggrek cukup besar dilihat dari sumber 
plasma nutfah yang sangat besar dan 
keunikannya. Pada tahun 2000, produksi 
tanaman anggrek di Indonesia mencapai 
3.260.858 tangkai dan pada tahun 2009 
meningkat menjadi 16.205.949 tangkai 
(Badan Pusat Statistik Republik 
Indonesia, 2009). 

Urutan prioritas yang banyak 
digunakan sebagai anggrek bunga potong 
antara lain Dendrobium, Vanda, Aran-
thera, Cattleya, Oncidium, dan Phalae-
nopsis (Dyah Widyastoety Darmono, 
2005). Permintaan tanaman anggrek khu-
susnya anggrek Dendrobium sp. terus 
meningkat, baik dalam bentuk seedling, 
kompot, tanaman pot remaja maupun 
yang siap berbunga dan juga dalam 
bentuk bunga potong. Tanaman anggrek 
termasuk tanaman yang mempunyai 
kecepatan tumbuh relatif lambat. Ke-
cepatan tumbuh ini berbeda-beda pada 
setiap jenis anggrek. Kecepatan tumbuh 
ini cukup berpengaruh terhadap peme-
liharaan anggrek  yang berorientasi pada 
produksi bunga, sehingga teknik budi-
daya anggrek Dendrobium sp. perlu di-
tingkatkan untuk memacu kualitas dan 
kuantitas tanaman serta kontinuitas 
produksi yang baik. 

Tanaman atau plantlet yang tum-
buh secara in vitro tanaman memerlukan 
suatu tahap aklimatisasi. Dalam aklima-

tisasi, media tanam menjadi salah satu 
faktor penentu keberhasilan dari setiap 
pertumbuhan anggrek karena media tum-
buh sebagai tempat berpijak akar 
anggrek.  

Jenis media tanam yang digunakan 
pada setiap daerah tidak sama. Di 
Indonesia, media tumbuh untuk anggrek 
yang ditanam di dalam pot umumnya 
berupa arang, pakis, batubara atau sabut 
kelapa (Livy Winata Gunawan, 2006). 
Pakis (Alsophia glauca.) sebagai salah satu 
media tanam yang banyak digunakan 
berasal dari batang tumbuhan paku. 
Media tanam ini mempunyai kapasitas 
menahan air yang tinggi, terdiri dari 
serabut-serabut yang kaku sehingga 
membentuk celah-celah mikro (udara) 
yang memudahkan akar tanaman tum-
buh ke segala arah dan kelebihan air 
dalam media dapat dengan mudah meng-
alir (drainase), dan mengandung zat hara 
organik. Namun, pakis termasuk dalam 
daftar CITES (Convention on International 
Trade in Endangered Species), yaitu tanam-
an yang hampir punah di dunia sehingga 
harus dilindungi (Redaksi Trubus, 2006). 
Oleh sebab itu perlu diusahakan media 
alternatif selain pakis untuk pertum-
buhan tanaman anggrek terutama pada 
tahap aklimatisasi. 

Anggrek selalu membutuhkan ma-
kanan untuk mempertahankan kelang-
sungan hidupnya seperti tanaman lain-
nya dalam hal ini yaitu pemupukan. 
Unsur-unsur yang dibutuhkan yaitu 
unsur makro dan unsur mikro. Semua 
unsur tersebut harus selalu tersedia di 
dalam media tanam anggrek (Hadi 
Iswanto, 2005). Habitatnya, tanaman 
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anggrek umumnya tidak mampu me-
nyediakan unsur-unsur yang dibutuhkan 
untuk pertumbuhannya. Untuk meng-
atasi hal tersebut, biasanya anggrek diberi 
pupuk baik organik, maupun anorganik. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menentukan kombinasi media tanam dan 
konsentrasi pupuk daun yang terbaik 
terhadap pertumbuhan tanaman anggrek 
Dendrobium sp. pada tahap aklimatisasi. 

 
BAHAN DAN METODE 

Percobaan dilaksanakan di rumah 
kasa Laboratorium Kultur Terkendali 
Hortikultura Fakultas Pertanian Universi-
tas Padjadjaran Jatinangor, dengan ke-
tinggian 700 m dpl. Suhu udara rata-rata 
26,4°C, dan kelembapan 80,5%. Penelitian 
dilaksanakan pada bulan Februari – 
Agustus 2009. 

Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode eksperimen menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok dengan dua 
puluh perlakuan dan dua kali ulangan. 
Pada setiap perlakuan terdiri dari se-
puluh unit tanaman. 

Perlakuan 20 kombinasi campuran 
media tanam dan konsentrasi pupuk 
daun Gaviota terdiri dari: 
A= Pakis dan arang kayu (1 : 1) serta 

konsentrasi pupuk Gaviota 0,5 L-1 
B= Pakis dan arang kayu (1 : 1) serta 

konsentrasi pupuk Gaviota 1,0 L-1 
C= Pakis dan arang kayu (1 : 1) serta 

konsentrasi pupuk Gaviota 1,5 L-1 
D= Pakis dan arang kayu (1 : 1) serta 

konsentrasi pupuk Gaviota 2,0 L-1 
E= Akar kadaka dan arang kayu  (1 : 1) 

serta  konsentrasi pupuk Gaviota 0,5 
L-1 

F= Akar kadaka dan arang kayu  (1 : 1) 
serta  konsentrasi pupuk Gaviota 1,0 
L-1 

G= Akar kadaka dan arang kayu  (1 : 1) 
serta  konsentrasi pupuk Gaviota 1,5 
L-1 

H= Akar kadaka dan arang kayu  (1 : 1) 
serta  konsentrasi pupuk Gaviota 2,0 
L-1 

I= Humus kaliandra dan arang kayu (1 : 
1) serta konsentrasi pupuk Gaviota 
0,5 L-1 

J= Humus kaliandra dan arang kayu (1 : 1) 
serta konsentrasi pupuk Gaviota 1,0 L-1 

K=Humus kaliandra dan arang kayu (1 : 1) 
serta konsentrasi pupuk Gaviota 1,5 L-1 

L=Humus kaliandra dan arang kayu (1 : 1) 
serta konsentrasi pupuk Gaviota 2,0 L-1 

M=Serat sabut kelapa dan arang kayu (1 : 
1) serta konsentrasi pupuk Gaviota 0,5 
L-1 

N=Serat sabut kelapa dan arang kayu (1 : 
1) serta konsentrasi pupuk Gaviota 1,0 
L-1 

O=Serat sabut kelapa dan arang kayu (1 : 1) 
serta konsentrasi pupuk Gaviota 1,5 L-1 

P= Serat sabut kelapa dan arang kayu (1 : 
1) serta  konsentrasi pupuk Gaviota 2,0 
L-1 

Q=Sphagnum moss dan arang kayu (1 : 1) 
serta  konsentrasi pupuk Gaviota 0,5 L-1 

R=Sphagnum moss dan arang kayu (1 : 1) 
serta  konsentrasi pupuk Gaviota 1,0 L-1 

S= Sphagnum moss dan arang kayu (1 : 1) 
serta  konsentrasi pupuk Gaviota 1,5 L-1 

T= Sphagnum moss dan arang kayu (1 : 1) 
serta  konsentrasi pupuk Gaviota 2,0 L-1 

A. Pengukuran Sifat Fisik Media Tanam 
Proses persiapan media tanam di-

awali dengan penjemuran dan peng-
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ovenan semua media tanam dengan tu-
juan mengurangi kadar air dalam media 
sampai habis. Pada media tanam arang 
kayu, dilakukan pemecahan men-jadi 
potongan-potongan kecil ber-dia-meter 
0,5 - 1 cm untuk memudahkan dalam pe-
nempatan di dalam pot. Selanjutnya dila-
kukan pengukuran sifat fisik media 
tanam: 

• Berat jenis media tanam (kg L-1) 
• Pori-pori udara (%) 
• Persentase pori-pori udara 
• Porositas (%) 
• Daya pegang air (mL G -1) 
• Stabilitas volume media (%) 
• pH media 
Selain itu pada media tanam akar 

kadaka dan sphagnum moss juga dila-
kukan proses sterilisasi agar media ter-
bebas dari hama dan penyakit serta kan-
dungan tanin yang dapat menhambat 
pertumbuhan tanaman dan menyebabkan 
jamur tumbuh dengan pesat (Ayub 
Parnata, 2007). Sterilisasi dilakukan 
dengan cara merebus media di dalam air 
mendidih selama 2 menit lalu mencuci-
nya pada air yang sudah dicampur 
dengan tawas. Penggunaan tawas pada 
air pencuci yaitu 7 gram per 1 liter air. 

 
B. Penanaman 

Bibit anggrek yang berasal dari 
botol dikeluarkan dengan cara mengait-
kan dan menarik akar anakan anggrek ke 
luar dengan kawat pengait sampai ter-
jatuh ke dalam baskom yang berisi air 
bersih dan steril, bibit yang masih saling 
berpautan dipisah–pisahkan kemudian 
dikeringanginkan di atas kertas koran. 

Bibit anggrek yang telah kering disusun 
berbaris di atas baki tanpa media tanam. 

Bibit disiram dua kali sehari dan 
diberi vitamin B1 seminggu sekali dengan 
konsentrasi 1 ml L-1. Tahap aklimatisasi 
tahap satu ini dilaksanakan selama dua 
bulan hingga muncul akar baru. Setelah 
muncul akar baru, bibit anggrek dapat 
dipindahkan ke pot tunggal agar dapat 
tumbuh lebih besar.  

Bibit anggrek yang telah melalui 
tahap aklimatisasi pertama dipindah-
tanamkan secara individu pada pot 
tunggal berukuran diameter 5 cm dan 
tinggi 6 cm dengan media tanam sesuai 
dengan perlakuan. Aklimatisasi tahap 
dua ini berlangsung selama empat bulan 
yaitu ditandai dengan pertumbuhan 
plantlet yang lebih baik dan pertum-
buhan akar yang telah maksimal, yaitu 
akar telah memenuhi ruangan dalam pot 
sehingga akar keluar melalui lubang 
drainase. 

 
C. Pemeliharaan 

Penyiramanuntuk tanaman anggrek 
dilakukan dua kali sehari yaitu pada pagi 
hari pukul 08.00 WIB dan pada sore hari 
pukul 16.00 WIB dengan menggunakan 
sprayer sampai keadaan media tanam 
menjadi lembap. Pupuk yang digunakan 
adalah pupuk majemuk Gaviota 63 NPK 
(21-21-21) dengan konsentrasi sesuai 
dengan perlakuan. Pemberian pupuk 
dilakukan dua kali seminggu pada daun 
dan permukaan media tanam dengan 
menggunakan sprayer dengan volume 
semprot 0,8 – 1,5 ml tanaman -1 selama 
120 hari. Pemberian vitamin B1 diberikan 
sebulan sekali dengan konsentrasi 1ml L-1 
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untuk menstimulir akar tanaman serta 
mengurangi stress tanaman akibat pemin-
dahan media tumbuhnya. Pemberian 
fungisida Rubigan diberikan sebulan se-
kali dengan konsentrasi 1m L L-1 liter air, 
untuk mencegah terjadinya penyakit 
busuk akar, batang dan daun yang di-
sebabkan oleh jamur.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengamatan Penunjang 
Media tanam campuran sphagnum 

moss dengan arang kayu memiliki daya 
pegang air yang paling tinggi, sehingga 
kelembapan dan ketersediaan air dapat 
terjaga dengan baik, namun penggunaan 
media yang memiliki daya pegang air 
tinggi di daerah yang memiliki curah 
hujan yang tinggi akan memacu pertum-
buhan jamur dan pembusukan pada 
akar(Tabel1). 

Media tanam campuran serat sabut 
kelapa dengan arang kayu memiliki 
porositas yang paling tinggi, sehingga air 
penyiraman berlebih akan mudah keluar 
ke lubang drainase dan tidak menyebab-
kan genangan air yang akan rentan ter-
hadap pertumbuhan jamur.  

Sifat fisik pori udara media tanam 
campuran pakis dengan arang kayu me-
miliki ruang pori udara yang paling baik. 
Oleh karena itu akar udara Dendrobium 
sp. akan berfungsi dengan baik jika pada 
suatu media memiliki sifat fisik pori 
udara yang baik. Apabila persentase 
porositas media tanam rendah maka per-
tumbuhan akar akan terhambat akibat 
sulitnya pergerakan akar di dalam media 
tanam (Aisyah et al., 2006). 

Media tanam campuran serat sabut 
kelapa dengan arang kayu memiliki berat 
jenis yang paling tinggi dan media tanam 
campuran sphagnum moss dengan arang 
kayu memiliki nilai berat jenis paling 
rendah. Media tanam yang ringan meng-
untungkan karena meringankan bobot 
sehingga mudah dan murah dalam 
transportasinya (Handreck dan Black, 
1986). 

Media tanam campuran humus 
kaliandra dengan arang kayu memiliki 
stabilitas volume yang paling tinggi. Oleh 
sebab itu, dalam penggunaan media cam-
puran ini harus dibasahi terlebih dahulu. 
Selain untuk menjaga kelembab-an pada 
saat penanaman, hal itu dilakukan agar 
ketika penyiraman media tidak mengem-
bang dan keluar dari pot. Begitu juga 
dengan media tanam campuran  sphag-
num moss dengan arang kayu yang me-
miliki stabilitas volume yang paling ren-
dah harus dibasahi juga, agar ketika 
disiram tidak menyusut yang akan meng-
ganggu pertumbuhan tanaman. 
Nilai pH yang sesuai untuk anggrek 
Dendrobium sp. adalah 5 - 6                     
(Dyah Widyastoety, 2005). Nilai pH ber-
pengaruh penting   terhadap  ketersedia-
an  unsur  hara  dan kemampuan akar 
dalam menyerap unsur hara bagi pertum-
buhan tanaman. Media tanam campuran 
humus kaliandra dengan arang kayu, 
media  tanam  campuran  pakis  dengan 
arang kayu, serta media tanam campuran 
serat sabut kelapa dengan arang kayu, 
memiliki pH yang cukup sesuai dengan 
yang dibutuh-kan oleh tanaman anggrek 
Dendrobium sp. 
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Tabel 1. Sifat fisik dan pH media tanam percobaan 

Jenis Media 
Daya 

Serap Air 
(mL g-1) 

Porositas 
(%) 

Pori-
Pori 

Udara 
(%) 

Bulk 
Density 
(g L-1) 

Stabilit
as 

Volume 
(%) 

pH 

Akar Kadaka + Arang 
Kayu 

4,06 44 54 138 80 4,6 

Humus Kaliandra + 
Arang Kayu 

2,5 49 63 178 112 5,5 

Pakis + Arang Kayu 1,5 48 75 168 100 5,7 
Serat Sabut Kelapa + 
Arang Kayu 

8,12 50 70 315 100 5,9 

Sphagnum Moss + 
Arang Kayu 

9,75 49 68 135 78 4,9 

Sumber: Laboratorium Fisiologi Tumbuhan dan Laboratorium Kesuburan Tanah Unpad Tahun 
2009. 

 
 
Penggunaan media tanam akar ka-

daka memiliki biaya yang paling murah 
dibandingkan dengan media tanam lain-
nya. Biaya yang dikeluarkan untuk ke-
butuhan 80 pot yang meng-gunakan 
media campuran akar kadaka dan arang 
kayu yaitu Rp2.628,00, sedangkan peng-
gunaan media campuran sphag-num 
moss dan arang kayu memiliki biaya 
yang paling mahal yaitu Rp13.788,00 
untuk kebutuhan 80 pot tanaman. 

 
B. Pengamatan Utama 

Secara umum, data pengamatan 
dan analisis statistik semua perlakuan 
menunjukkan pengaruh yang tidak nyata 
pada respon pertambahan tinggi tanam-
an, panjang daun, lebar daun, jumlah 
daun dan jumlah tunas. Perbedaan yang 
nyata hanya terlihat pada pertambahan 
tinggi tanaman saat berumur 16 MSPT, 
pada pertambahan tunas tanaman saat 

berumur 14 MSPT, serta pada pertam-
bahan lebar daun tanaman saat berumur 
8 MSPT, 14 MSPT, dan 16 MSPT. 

Pertambahan tinggi tanaman 
 Data pengamatan dan analisis 

statistik pertambahan tinggi tanaman dari 
semua waktu pengamatan (Tabel 2), me-
nunjukkan pengaruh yang berbeda tidak 
nyata pada 14 MSPT. Hal ini di-sebabkan 
pada fase awal pertumbuhan, faktor 
genetik internal tanaman lebih berperan 
dalam pertumbuhan tanaman diban-
dingkan faktor lingkungan.    

Perbedaan nyata baru terlihat se-
telah 16 MSPT, dimana perlakuan P yaitu 
pemakaian media tanam campuran serat 
sabut kelapa dengan arang kayu dan 
pemberian konsentrasi pupuk Gaviota 
2,0g L-1 memperlihatkan pertam-bahan 
tinggi tanaman  yang  lebih  baik  diban-
dingkan  perlakuan A yaitu peng-gunaan 
media tanam campuran pakis dengan 



Yayat Rochayat Suradinata, Anne Nuraini, dan Arie Setiadi 
 

110 
 

arang kayu serta pemberian konsentrasi 
pupuk Gaviota 0,5g L-1  dan perlakuan B 
yaitu penggunaan media tanam campur-
an pakis dengan arang kayu serta pem-
berian konsentrasi pupuk Gaviota 1 g L-1. 
 Media tanam campuran serat 
sabut kelapa dengan arang kayu memiliki 
porositas paling tinggi dan daya serap air 
yang cukup. Faktor yang mempengaruhi 
pertambahan tinggi  tanaman adalah ke-
tersediaan air dan cahaya serta tem-

peratur udara dan kelembapan udara 
yang optimal, apabila hal tersebut di-
penuhi  maka  dapat memacu  pertum-
buhan  tanaman  melalui  pembelahan  
dan pemanjangan sel (Sitompul dan 
Bambang Guritno, 1995). Pemberian kon-
sentrasi pupuk Gaviota 2,0g L-1 meng-
optimalisasi kebutuhan tanaman akan 
unsur hara terutama pada fase aklima-
tisasi.  

 
 
Tabel 2. Pengaruh kombinasi media tanam dan konsentrasi pupuk daun terhadap 

pertambahan tinggi (cm) tanaman anggrek Dendrobium sp.  

Perlakuan 
2 

MSPT 
4 

MSPT 
6 

MSPT 
8 

MSPT 
10 

MSPT 
12 

MSPT 
14 

MSPT 
16 

MSPT 
A 0,06 a 0,16 a 0,25 a 0,42 a 0,54 a 0,68 a 0,83 a 1,03 a 
B 0,09 a 0,17 a 0,25 a 0,44 a 0,56 a 0,68 a 0,81 a 0,98 a 
C 0,1 a 0,19 a 0,3 a 0,47 a 0,6 a 0,73 a 0,88 a 1,07 ab 
D 0,06 a 0,16 a 0,25 a 0,48 a 0,64 a 0,79 a 0,96 a 1,16 ab 
E 0,11 a 0,18 a 0,33 a 0,48 a 0,6 a 0,73 a 0,89 a 1,05 ab 
F 0,07 a 0,16 a 0,24 a 0,44 a 0,6 a 0,75 a 0,92 a 1,12 ab 
G 0,11 a 0,19 a 0,28 a 0,41 a 0,53 a 0,7 a 0,81 a 1,2 ab 
H 0,09 a 0,18 a 0,3 a 0,49 a 0,65 a 0,82 a 1,00 a 1,25 ab 
I 0,09 a 0,19 a 0,26 a 0,42 a 0,54 a 0,7 a 0,84 a 1,05 ab 
J 0,06 a 0,18 a 0,29 a 0,52 a 0,67 a 0,84 a 0,97 a 1,13 ab 
K 0,1 a 0,17 a 0,26 a 0,45 a 0,59 a 0,74 a 0,91 a 1,1 ab 
L 0,11 a 0,22 a 0,31 a 0,54 a 0,73 a 0,92 a 1,14 a 1,4 ab 
M 0,05 a 0,14 a 0,23 a 0,54 a 0,59 a 0,75 a 0,90 a 1,14 ab 
N 0,11 a 0,2 a 0,34 a 0,57 a 0,73 a 0,86 a 1,02 a 1,17 ab 
O 0,08 a 0,2 a 0,31 a 0,51 a 0,73 a 0,93 a 1,12 a 1,33 ab 
P 0,11 a 0,21 a 0,33 a 0,58 a 0,81 a 1,04 a 1,27 a 1,48 b 
Q 0,09 a 0,18 a 0,26 a 0,44 a 0,61 a 0,77 a 0,94 a 1,14 ab 
R 0,1 a 0,19 a 0,29 a 0,47 a 0,58 a 0,72 a 0,87 a 1,07 ab 
S 0,11 a 0,21 a 0,33 a 0,5 a 0,66 a 0,84 a 1,01 a 1,21 ab 
T 0,13 a 0,25 a 0,33 a 0,54 a 0,7 a 0,87 a 1,06 a 1,28 ab 

Keterangan: Angka-angka yang ditandai dengan huruf yang sama pada setiap kolom tidak 
berbeda nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf nyata 5%. 
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Pertambahan panjang daun 
Data pengamatan dan analisis 

statistik pertambahan panjang daun ta-
naman anggrek Dendrobium sp. (Tabel 3), 
menunjukkan bahwa semua kombinasi 
media tanam dan pemberian konsentrasi 
pupuk tidak memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata pada semua waktu peng-
amatan. Penampakan fenotip panjang 
daun anggrek pada percobaan umumnya 
seragam. Pada tanaman yang memiliki 
respon pertambahan  panjang yang baik,  

keseluruhan daunnya pun tumbuh 
dengan baik. Begitu pun sebaliknya, pada 
tanaman yang memiliki respon pertam-
bahan panjang yang kurang baik, kese-
luruhan daun pada tanaman tersebut 
tumbuh kurang baik. Pertumbuhan daun 
anggrek pada rumpun pertumbuhan 
pertama memang sangat minim, hal ini 
dikarenakan proses aklimatisasi pada 
tanaman tersebut yaitu proses adaptasi 
terhadap  cekaman  iklim  yang  berbeda  

 

Tabel 3. Pengaruh Kombinasi Media Tanam dan Konsentrasi Pupuk Daun terhadap 
Pertambahan Panjang (cm)  Daun Tanaman Anggrek Dendrobium sp.  

Perlakuan 
2 

MSPT 
4 

MSPT 
6 

MSPT 
8 

MSPT 
10 

MSPT 
12 

MSPT 
14 

MSPT 
16 

MSPT 
A 0,06 a 0,14 a 0,24 a 0,30 a 0,4 a 0,5 a 0,59 a 0,68 a 
B 0,08 a 0,16 a 0,23 a 0,31 a 0,39 a 0,43 a 0,54 a 0,66 a 
C 0,09 a 0,17 a 0,26 a 0,34 a 0,41 a 0,48 a 0,58 a 0,69 a 
D 0,06 a 0,16 a 0,24 a 0,32 a 0,39 a 0,48 a 0,56 a 0,67 a 
E 0,11 a 0,19 a 0,33 a 0,41 a 0,51 a 0,6 a 0,72 a 0,85 a 
F 0,07 a 0,16 a 0,23 a 0,34 a 0,43 a 0,52 a 0,62 a 0,71 a 
G 0,11 a 0,19 a 0,26 a 0,35 a 0,46 a 0,57 a 0,67 a 0,78 a 
H 0,09 a 0,18 a 0,28 a 0,37 a 0,43 a 0,53 a 0,62 a 0,73 a 
I 0,09 a 0,19 a 0,26 a 0,36 a 0,44 a 0,48 a 0,55 a 0,64 a 
J 0,06 a 0,18 a 0,28 a 0,38 a 0,48 a 0,57 a 0,65 a 0,73 a 
K 0,1 a 0,17 a 0,26 a 0,37 a 0,47 a 0,57 a 0,66 a 0,77 a 
L 0,11 a 0,22 a 0,32 a 0,42 a 0,53 a 0,64 a 0,75 a 0,88 a 
M 0,05 a 0,12 a 0,19 a 0,25 a 0,32 a 0,39 a 0,47 a 0,54 a 
N 0,11 a 0,2 a 0,34 a 0,45 a 0,53 a 0,65 a 0,76 a 0,89 a 
O 0,08 a 0,2 a 0,26 a 0,33 a 0,42 a 0,51 a 0,6 a 0,72 a 
P 0,11 a 0,2 a 0,29 a 0,41 a 0,51 a 0,64 a 0,76 a 0,89 a 
Q 0,09 a 0,18 a 0,26 a 0,36 a 0,43 a 0,53 a 0,61 a 0,71 a 
R 0,1 a 0,19 a 0,29 a 0,39 a 0,47 a 0,58 a 0,67 a 0,78 a 
S 0,11 a 0,21 a 0,32 a 0,4 a 0,51 a 0,61 a 0,69 a 0,78 a 
T 0,13 a 0,25 a 0,3 a 0,4 a 0,48 a 0,62 a 0,71 a 0,77 a 

Keterangan:Angka-angka yang ditandai dengan huruf yang sama pada setiap kolom tidak 
berbeda nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf nyata 5%. 
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dan non-aseptik. Umum-nya daun pada 
tunas pertama yang keluar akan sulit 
tumbuh, tanaman me-respon dengan 
membentuk daun muda pada rumpun 
yang sama atau dengan membentuk 
tunas baru. 

Pertambahan lebar daun 
Data pengamatan dan analisis 

statistik pertambahan lebar daun tanam-
an anggrek Dendrobium sp. (Tabel 4.), 
menunjukkan bahwa kombinasi media  
tanam  dan  pemberian  kon-sentrasi  
pupuk  memberikan  pengaruh  yang ber-
beda tidak nyata pada 8, 14 dan 16 
MSPT.Pada 16 MSPT, perlakuan O yaitu 
penggunaan media tanam campuran 
serat serabut kelapa dengan arang kayu 

serta pemberian konsentrasi pupuk 1,5g 
L-1, perlakuan P yaitu penggunaan media 
tanam campuran serat serabut kelapa 
dengan arang kayu serta pemberian kon-
sentrasi pupuk 2g L-1, dan perlakuan T 
yaitu penggunaan media tanam campur-
an serat serabut kelapa dengan arang 
kayu serta pemberian konsentrasi pupuk  
2 g L-1 menunjukkan perbedaan yang 
nyata dengan perlakuan I yaitu peng-
gunaan media tanam campuran humus 
kaliandra dengan arang kayu serta pem-
berian konsentrasi pupuk 0,5g L-1. Hal ini 
lebih disebabkan karena perbedaan kon-
sentrasi pupuk yang diberikan. Menurut 
Suwandi dan Chan (1982), bahwa unsur 
N menyebabkan perkembangan permu- 

 
Tabel 4. Pengaruh Kombinasi Media Tanam dan Konsentrasi Pupuk Daun terhadap 

Pertambahan Lebar (cm) Tanaman Anggrek Dendrobium sp.  
Per- 

lakuan 
2 

MSPT 
4 

MSPT 
6 

MSPT 
8 

MSPT 
10 

MSPT 
12 

MSPT 
14 

MSPT 
16 

MSPT 
A 0,04 a 0,1 a 0,12 a 0,22 ab 0,28 a 0,38 a 0,4 ab 0,46 ab 
B 0,03 a 0,14 a 0,19 a 0,28 ab 0,36 a 0,45 a 0,52 ab 0,58 ab 
C 0,05 a 0,12 a 0,19 a 0,26 ab 0,33 a 0,39 a 0,46 ab 0,52 ab 
D 0,06 a 0,17 a 0,23 a 0,32 ab 0,45 a 0,54 a 0,62 ab 0,69 ab 
E 0,09 a 0,22 a 0,36 a 0,48 ab 0,58 a 0,68 a 0,76 ab 0,85 ab 
F 0,11 a 0,24 a 0,42 a 0,54 ab 0,65 a 0,77 a 0,86 ab 0,94 ab 
G 0,06 a 0,15 a 0,23 a 0,35 ab 0,53 a 0,68 a 0,77 ab 0,89 ab 
H 0,14 a 0,25 a 0,35 a 0,47 ab 0,6 a 0,8 a 0,85 ab 0,92 ab 
I 0,04 a 0,1 a 0,15 a 0,2 a 0,25 a 0,29 a 0,32 a 0,37 a 
J 0,06 a 0,12 a 0,16 a 0,22 ab 0,28 a 0,32 a 0,38 ab 0,45 ab 
K 0,06 a 0,16 a 0,21 a 0,23 ab 0,3 a 0,35 a 0,4 ab 0,45 ab 
L 0,02 a 0,06 a 0,13 a 0,22 ab 0,31 a 0,42 a 0,48 ab 0,57 ab 
M 0,05 a 0,12 a 0,22 a 0,31 ab 0,38 a 0,49 a 0,58 ab 0,69 ab 
N 0,02 a 0,11 a 0,19 a 0,28 ab 0,40 a 0,55 a 0,62 ab 0,68 ab 
O 0,07 a 0,14 a 0,21 a 0,43 ab 0,55 a 0,77 a 0,88 b 0,98 b 
P 0,09 a 0,2 a 0,31 a 0,46 ab 0,57 a 0,74 a 0,86 ab 0,98 b 
Q 0,06 a 0,16 a 0,25 a 0,37 ab 0,43 a 0,55 a 0,63 ab 0,72 ab 
R 0,08 a 0,2 a 0,32 a 0,42 ab 0,53 a 0,64 a 0,71 ab 0,78 ab 
S 0,08 a 0,16 a 0,24 a 0,34 ab 0,43 a 0,56 a 0,62 ab 0,72 ab 
T 0,15 a 0,29 a 0,41 a 0,55 b 0,65 a 0,76 a 0,86 ab 0,97 ab 

Keterangan: Angka-angka yang ditandai dengan huruf yang sama pada setiap kolom tidak 
berbeda nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf nyata 5%. 
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kaan daun yang lebih cepat, sedangkan 
unsur P, K, Mg, Ca, dan S juga berperan 
dalam me-nunjang pertumbuhan lebar 
daun. Unsur hara mikro dan bahan pem-
bawa lainnya  juga akan memberikan 
pengaruh yang sama bagi pertumbuhan 
tanaman, seperti berperan di dalam mem-
perbesar peluang terjadinya proses foto-
sintesis, sesuai dengan pendapat 
Prawiranata et al. (1988) bahwa unsur Fe 

berperan penting dalam sintesa klorofil 
sedangkan unsur Mn diperlukan untuk 
pembentukan O2 dalam proses foto-
sintesis. 
 Penyerapan unsur hara melalui 
permukaan daun (sel epidermis dan kuti-
kula) yang cukup dari pupuk daun, me-
respon pertumbuhan tanaman ter-masuk 
pertumbuhan vegetatif pelebaran daun.   

 
 
Tabel 5. Pengaruh Kombinasi Media Tanam dan Konsentrasi Pupuk Daun terhadap 

Pertambahan Jumlah Daun (helai) Tanaman Anggrek Dendrobium sp.  

Perlakuan 
2 

MSPT 
4 

MSPT 
6 

MSPT 
8 

MSPT 
10 

MSPT 
12 

MSPT 
14 

MSPT 
16 

MSPT 
A 0,1 a 0,4 a 0,4 a 0,7 a 1,1 a 1,5 a 1,9 a 2,2 a 
B 0,1 a 0,4 a 0,7 a 1,2 a 1,4 a 1,7 a 2,5 a 2,7 a 
C 0,2 a 0,4 a 0,6 a 1,2 a 1,5 a 1,7 a 2,3 a 2,7 a 
D 0 a 0,4 a 0,4 a 0,9 a 1,5 a 1,8 a 2,4 a 2,8 a 
E 0,1 a 0,4 a 0,6 a 1 a 1,3 a 1,4 a 2,1 a 2,2 a 
F 0,1 a 0,6 a 1 a 1,3 a 1,6 a 1,9 a 2,2 a 2,4 a 
G 0 a 0,13 a 0,25 a 0,63 a 1 a 1,13 a 1,88 a 2 a 
H 0,1 a 0,3 a 0,7 a 1,4 a 1,4 a 1,7 a 2,5 a 2,7 a 
I 0,1 a 0,1 a 0,1 a 0,2 a 0,4 a 0,6 a 1,3 a 1,4 a 
J 0,1 a 0,43 a 0,43 a 0,68 a 0,88 a 1,1 a 2 a 2,1 a 
K 0 a 0,2 a 0,7 a 1,1 a 1,2 a 1,5 a 2,4 a 2,4 a 
L 0,1 a 0,5 a 0,7 a 1,1 a 1,4 a 1,4 a 2,1 a 2,4 a 
M 0 a 0,6 a 1 a 1,2 a 1,3 a 1,7 a 2,4 a 2,6 a 
N 0 a 0,45 a 0,5 a 0,93 a 1,35 a 1,65 a 2,23 a 2,55 a 
O 0 a 0,3 a 0,5 a 1,1 a 1,1 a 1,6 a 2,4 a 2,5 a 
P 0 a 0,45 a 0,55 a 1,2 a 1,45 a 2,05 a 2,8 a 2,8 a 
Q 0,13 a 0,38 a 0,48 a 1,03 a 1,28 a 1,63 a 2,18 a 2,4 a 
R 0 a 0,1 a 0,3 a 0,5 a 1 a 0,9 a 1,5 a 1,8 a 
S 0,1 a 0,3 a 0,4 a 1 a 1,2 a 1,4 a 1,9 a 2,2 a 
T 0 a 0,4 a 0,7 a 1 a 1,3 a 1,6 a 2,1 a 2,5 a 

Keterangan: Angka-angka yang ditandai dengan huruf yang sama pada setiap kolom tidak 
berbeda nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf nyata 5%. 
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Tabel 6. Pengaruh Kombinasi Media Tanam dan Konsentrasi Pupuk Daun terhadap 
Pertambahan Jumlah Tunas (buah) Tanaman Anggrek Dendrobium sp.  

Perlakuan 
2 

MSPT 
4 

MSPT 
6 

MSPT 
8 

MSPT 
10 

MSPT 
12 

MSPT 
14 

MSPT 
16 

MSPT 
A 0 a 0,1 a 0,2 a 0,4 a 0,7 a 0,7 a 1,3 ab 1,6 a 
B 0 a 0 a 0,4 a 0,5 a 0,7 a 0,8 a 1,2 ab 1,6 a 
C 0 a 0 a 0 a 0,20 a 0,6 a 0,6 a 1 ab 1,3 a 
D 0 a 0,1 a 0,2 a 0,6 a 0,7 a 0,7 a 1,1 ab 1,6 a 
E 0 a 0,1 a 0,2 a 0,2 a 0,2 a 0,3 a 0,7 ab 0,9 a 
F 0 a 0,23 a 0,48 a 0,78 a 1 a 1 a 1,33 ab 1,6 a 
G 0 a 0,1 a 0,3 a 0,4 a 0,6 a 0,6 a 0,9 ab 1,2 a 
H 0,1 a 0,3 a 0,4 a 0,4 a 0,6 a 0,6 a 1 ab 1,3 a 
I 0 a 0,3 a 0,5 a 0,6 a 0,9 a 0,9 a 1 ab 1,3 a 
J 0 a 0,1 a 0,33 a 0,55 a 0,65 a 0,55 a 0,9 ab 1,2 a 
K 0 a 0,1 a 0,1 a 0,2 a 0,2 a 0,3 a 0,5 a 0,9 a 
L 0 a 0 a 0,2 a 0,6 a 0,7 a 0,7 a 1,2 ab 1,2 a 
M 0 a 0,1 a 0,3 a 0,3 a 0,3 a 0,4 a 0,8 ab 1,3 a 
N 0 a 0,20 a 0,30 a 0,60 a 0,80 a 0,90 a 1,1 ab 1,5 a 
O 0 a 0,33 a 0,43 a 0,43 a 0,43 a 0,78 a 0,88 ab 1,1 a 
P 0 a 0,2 a 0,4 a 0,6 a 0,7 a 0,9 a 1,4 b 1,7 a 
Q 0 a 0,3 a 0,3 a 0,6 a 0,6 a 0,6 a 1,1 ab 1,4 a 
R 0 a 0,3 a 0,4 a 0,5 a 0,6 a 0,6 a 0,9 ab 1,4 a 
S 0 a 0,2 a 0,5 a 0,6 a 0,6 a 0,6 a 1,2 ab 1,4 a 
T 0 a 0,1 a 0,43 a 0,43 a 0,55 a 0,65 a 1 ab 1,1 a 

Keterangan: Angka-angka yang ditandai dengan huruf yang sama pada setiap kolom tidak 
berbeda nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf nyata 5%. 

 
 

Pertambahan jumlah daun 
Data pengamatan dan analisis 

statistik pada Tabel 5, menunjukkan 
bahwa kombinasi media tanam dan pem-
berian konsentrasi pupuk tidak mem-
berikan pengaruh yang berbeda nyata 
terhadap pertambahan jumlah daun 
tanaman anggrek Dendrobium sp. pada 
semua waktu pengamatan. Data peng-
amatan dan analisis statistik pertambahan 
jumlah tunas anggrek Dendrobium sp. 
(Tabel 6), menun-jukkan bahwa kom-

binasi media tanam dan pemberian kon-
sentrasi pupuk memberikan pengaruh 
yang berbeda nyata hanya pada umur 14 
MSPT. 

Penggunaan media tanam campur-
an serat sabut kelapa dengan arang kayu 
dan pemberian konsentrasi pupuk daun 
2g L-1 memberikan pengaruh lebih baik 
yang berbeda nyata dibandingkan peng-
gunaan media tanam humus kaliandra 
dengan arang kayu dan pemberian 
konsentrasi pupuk daun 1,5 g L-1. Hal ini 
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menunjukkan bahwa tanaman anggrek 
pada media campuran serat sabut kelapa 
dan arang kayu memiliki potensi tumbuh 
lebih baik sehingga dapat menyerap 
unsur hara yang lebih baik dibandingkan 
dengan penggunaan media campuran 
humus kaliandra dengan arang kayu. 
Media tanam humus kaliandra  yang  
berasal dari daun kaliandra mem-punyai 
tekstur media yang remah di-bandingkan 
media tanam lainnya se-hingga banyak 
menyebabkan akar tanam-an anggrek 
tidak menempel kuat dan tidak tumbuh 
tegak. Hal ini dapat meng-hambat laju 
pertumbuhan anggrek Dendrobium sp. 
Daya pegang air yang kecil juga meng-
hambat tumbuhnya tunas baru yang 
dipengaruhi dengan keter-sediaan air. 
Habitat dan kebiasaan suatu spesies 
tanaman anggrek perlu diteliti dan di-
amati terus-menerus. Masing-masing 
spesies mempunyai karakteristik ling-
kungan tumbuh optimal yang berbeda -
beda walaupun masih berada dalam satu 
genus. 

KESIMPULAN 
Kombinasi media tanam yang dicampur 
dengan arang kayu serta konsentrasi 
pupuk daun 0,5; 1; 1,5; 2g L-1 tidak me-
nunjukan pengaruh yang berbeda ter-
hadap pertumbuhan tanaman anggrek 
Dendrobium sp. pada tahap aklimatisasi.   
Media tanam campuran serat sabut ke-
lapa dan arang kayu serta konsentrasi 
pupuk daun 2 g L-1  memberikan penga-
ruh paling baik terhadap pertambahan 
tinggi, lebar daun dan jumlah tunas 
tanaman anggrek Dendrobium sp.  
Penggunaan media tanam alternatif lain 
yaitu akar kadaka, humus kaliandra, serat 

sabut kelapa dan sphagnum moss dapat 
menggantikan media tanam pakis. Peng-
gunaan media tanam campuran akar 
kadaka dan arang kayu memiliki biaya 
yang paling murah yaitu Rp 2.628  se-
dangkan penggunaan media tanam cam-
puran sphagnum moss dan arang kayu 
memiliki biaya yang paling mahal yaitu 
Rp13.788  

DAFTAR PUSTAKA 
Aisyah., Dedy Surahman dan Nasrun. 

2006. Mengenal tanaman hias 
ruangan. Andi Press. Jakarta. Hlm: 
56 – 62. 

Ayub Parnata. 2007. Panduan budi daya 
dan perawatan anggrek. Agro-
media. Depok. 

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 
2009. Produksi tanaman hias di 
indonesia.Melalui<http://www. 
bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel
=1&daftar=1&id_subyek=55&notab
=8 > [12/05/10]. 

Hadi Iswanto. 2005. Petunjuk perawatan 
anggrek. Agromedia Pustaka. 
Depok. 

Handreck, K dan N. Black. 1986. Growing 
media, for ornamental plants and 
turf. New South Wales University 
Press. Australia. Page: 41. 

Livy Winata Gunawan. 2006. Budidaya 
anggrek. Penebar swadaya. Jakarta. 

Lubis, A. U, A. Jamin, S. Wahyuni dan IR. 
Harahap. 1996. Pemupukan pada 
tanaman kelapa sawit yang telah 
menghasilkan dalam budidaya 
kelapa sawit           (Elaeis guineensis 
Jacq). Pusat Penelitian Marihat 
Pematang Siantar. Medan. 



Yayat Rochayat Suradinata, Anne Nuraini, dan Arie Setiadi 
 

116 
 

Prawiranata. W, S. Haran, T. Pin. 1988. 
Dasar-dasar fisiologi tumbuhan. 
Departemen Botani Fakultas 
Pertanian IPB. 

Sitompul, S. M dan Bambang Guritno. 
1995. Analisis pertumbuhan tanam-
an. Gadjah Mada University Press. 
Yogyakarta. 




	0 cover-7.pdf
	jppertaniandd120165.pdf
	coverbelakang-6.pdf

