
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Anggrek merupakan salah satu komoditas tanaman hias yang mempunyai potensi 

untuk dikembangkan di Indonesia, baik sebagai bunga potong maupun tanaman 

dalam pot.  Dari ribuan jenis anggrek yang ada di Indonesia ada beberapa jenis 

anggrek yang sangat digemari oleh pecinta tanaman anggrek dan bernilai 

komersial yaitu dari genus Dendrobium, Vanda, Phalaeonopsis, Catlleya, 

Oncidium, Renathera, Aranda, dan Cymbidium.  Salah satu jenis bunga anggrak 

yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah anggrek Dendrobium.  Selain 

tingkat kebutuhan konsumen akan bunga anggrek Dendrobium cenderung 

meningkat, harganya juga cukup tinggi. 

 

Anggrek Dendrobium mampu memenuhi tuntutan konsumen yang seleranya 

selalu  berubah dari waktu ke waktu.  Hal ini dapat dilihat dari jenis anggrek yang 

ada di pasar yang memiliki bentuk dan  warna bunga yang bervariasi, serta 

hadirnya varietas-varietas baru dengan penampilan yang makin cantik dan 

menarik.  Ekspor anggrek Thailand  yang begitu terkenal juga didominasi oleh 

anggrek Dendrobium (Harahap, 1996). 
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Selera konsumen terhadap Dendrobium ditentukan oleh warna, ukuran, bentuk, 

susunan, jumlah kuntum pertangkai, panjang tangkai, dan daya tahan kesegaran 

bunga. Selain itu, selera konsumen dipengaruhi oleh produsen dan tren di luar 

negeri (Sutiyoso, 2003). 

 

Menurut Pohan (2005), pengembangan anggrek untuk menghasilkan produksi 

tanaman yang baik guna memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi yaitu 

dengan perbaikan teknik budidaya diantaranya melalui pemupukan.  

 

Pertumbuhan tanaman anggrek tidak akan dapat optimal bila hanya mengandalkan 

tersedianya unsur hara di dalam tanah, terutama bagi tanaman anggrek yang 

menggunakan media non tanah, pupuk mutlak diperlukan agar tanaman tidak 

menderita defisiensi dan terserang berbagai penyakit akibat kekurangan unsur 

hara.  Biasanya pupuk mengandung unsur hara makro antara lain nitrogen (N), 

fosfor (P), kalium(K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), sulfur (S), dan unsur mikro 

antara lain besi (Fe), seng (Zn), tembaga (Cu), mangan (Mn), boron (B), 

Molibdenun (Mo), dan khlor (Cl). Semua unsur hara esensial ini dibutuhkan 

tanaman dalam dosis yang berbeda. Unsur hara makro dibutuhkan dalam jumlah 

yang besar, sedangkan unsur hara mikro dibutuhkan dalam jumlah sedikit. 

 

Untuk pertumbuhan vegetatif, tanaman membutuhkan pupuk dengan kandungan 

nitrogen (N) yang tinggi, sedangkan untuk masuk ke fase generatif tanaman 

membutuhkan pupuk dengan kandungan fospor (P) dan kalium (K) yang tinggi 

(Hendaryono, 1998). 
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Secara umum untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

anggrek Dendrobium bisa dilakukan dengan cara pemupukan, akan tetapi dengan 

beragamnya jenis pupuk majemuk yang dipasarkan maka perlu diketahui jenis 

pupuk apa yang mampu memberikan pengaruh  pertumbuhan  terbaik.  Oleh 

karena itu, diperlukan penelitian untuk menjawab masalah sebagai berikut : 

1. Jenis pupuk Hyponex manakah yang menghasilkan tanggapan terbaik 

terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman bunga anggrek Dendrobium? 

2. Apakah pemberian pupuk Nongfeng dapat meningkatkan pertumbuhan 

vegetatif anggrek Dendrobium? 

3. Apakah ada interaksi antara pemberian pupuk Hyponex dan Nongfeng dalam 

mempengaruhi pertumbuhan vegetatif anggrek Dendrobium? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui jenis pupuk Hyponex yang menghasilkan tanggapan terbaik pada 

pertumbuhan vegetatif tanaman anggrek Dendrobium. 

2. Mengetahui apakah pemberian pupuk Nongfeng berpengaruh terhadap 

pertumbuhan vegetatif tanaman anggrek Dendrobium. 

3. Mengetahui apakah ada interaksi antara pemberian pupuk Nongfeng dan jenis 

pupuk Hyponex  dalam mempengaruhi pertumbuhan vegetatif tanaman 

anggrek Dendrobium. 
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1.3 Landasan Teori 

 

Tanaman anggrek Dendrobium sama dengan tanaman lainnya, menyerap unsur 

hara yang dibutuhkan, mengadakan metabolisme dan melangsungkan 

pertumbuhan dan perkembangan.  Pertumbuhan tanaman anggrek tidak akan 

dapat tumbuh optimal bila hanya mengandalkan tersedianya unsur hara di dalam 

media.  Oleh karena itu, pemberian nutrisi melalui pemupukan mutlak diberikan 

agar kebutuhan tanaman akan unsur hara terpenuhi. 

 

Menurut Hew dan Yong (2004), kebutuhan nutrisi tanaman anggrek mirip dengan 

tanaman lainnya kecuali bahwa tanaman anggrek membutuhkan waktu yang lama 

untuk menunjukkan defisiensi mineral. Nutrisi merupakan faktor penting bagi 

pertumbuhan tanaman yang dapat diibaratkan sebagai zat makanan bagi tanaman. 

Menurut Munawar (2011), sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan tanaman, 

nutirisi tanaman dapat dikelompokkan kedalam dua bagian yaitu, nutrisi makro 

dan nutrisi mikro.  Nutrisi makro adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah 

besar (0,1%
__

5%), yang meliputi C, H, O, N, P, S, K, Ca, dan Mg.  Nutrisi mikro 

adalah nutrisi yang diperlukan tanaman dalam jumlah lebih kecil yakni kurang 

dari 0,025%, meliputi Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B, dan Cl. 

 

Menurut Hew dan Yong (2004), N, P, dan K merupakan tiga elemen makro yang 

harus diperhatikan dalam format, rasio dan aplikasi pemupukan.  Menurut Mengel 

dan Kirkby (1982), unsur nitrogen (N) memiliki kisaran kosentrasi di dalam 

tanaman sebesar 1,5%, unsur fosfor (P) 0,1
__

0,5%, dan unsur kalium (K) 

0,5
__

0,8%.  Nutrisi makro N, P, K, mempunyai peranan tersendiri bagi tanaman.  

Nitrogen (N) merupakan unsur hara esensial yang keberadaannya bersifat mutlak 
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untuk kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta dibutuhkan 

dalam jumlah banyak. Peranan utama nitrogen bagi tanaman adalah untuk 

merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, khususnya batang, cabang, 

dan daun serta pembentukan hijau daun yang berguna dalam proses fotosintesis 

(Novizan, 2007). 

 

Menurut  Lingga (1999), Fosfor dibutuhkan tanaman untuk merangsang 

pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda, asimilasi, 

mempercepat pembungaan, dan pembentukan biji.  Menurut Winarso (2005), 

tanaman sebagian besar menyerap unsur hara fosfor dalam bentuk ion ortofosfat 

primer (H2PO4
-
). Sejumlah kecil diserap dalam bentuk ion ortofosfat sekunder 

(HPO4
2-

).  

 

Menurut Lingga (1999), Unsur K bagi tanaman berfungsi sebagai katalisator 

enzim dalam pembentukan protein dan karbohidrat serta memperkuat tubuh 

tanaman agar buah, bunga, dan daun tanaman tidak mudah gugur. Selain itu juga 

berfungsi sebagai sumber kekuatan tanaman dalam menghadapi kekeringan dan 

penyakit. 

 

Menurut Hew dan Yong (2004), hubungan antara pertumbuhan tanaman dengan 

persediaan nutrisi digambarkan dalam bentuk kurva respon pertumbuhan pada 

Gambar 1.  Dalam gambar tersebut terlihat bahwa hubungan antara ketersediaan 

nutrisi dengan pertumbuhan tanaman dikelompokkan menjadi 3 zona.  Pertama 

zona defisiensi (deficient range) yaitu laju pertumbuhan meningkat dengan 

meningkatnya persediaan nutrisi.  Kedua, zona cukup (adequate range) yaitu laju 

pertumbuhan telah mencapai maksimum dan dalam keadaan ini tanaman tidak 
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dipengaruhi oleh persediaan nutrisi di dalam media tumbuh, dan ketiga, zona 

toksik (toxic range) yaitu laju pertumbuhan menurun dengan meningkatnya 

ketersediaan nutrisi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Hubungan antara ketersediaan nutrisi dengan pertumbuhan tanaman 

 

Pemberian unsur hara selain diberikan lewat tanah umumnya diberikan lewat 

daun. Pupuk daun adalah bahan-bahan atau unsur-unsur yang diberikan melalui 

daun dengan cara penyemprotan atau penyiraman kepada daun tanaman agar 

langsung dapat diserap guna mencukupi kebutuhan bagi pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman (Sutedjo,1999).   

 

Tanaman dapat menyerap nutrisi melalui permukaan daun lewat stomata (gas) dan 

kutikula (ion) (Marschner, 1986).  Kepadatan stomata dapat mendorong serapan 

ion karena serapannya melalui ektodesmata, lubang nonplasmik yang terletak di 

dalam sistem membran sel epidermis antara sel-sel di bawahnya.  Unsur-unsur 

hara kation akan menembus daun melewati kutikula, sedangkan yang berbentuk 

anion dan gas akan diserap melalui stomata dalam bentuk gas.  Pada tanaman 

daratan seperti anggrek Dendrobium, stomata merupakan tempat pertukaran gas 
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CO2  dan O2 atmosfer dan hara mineral dalam bentuk gas seperti SO2, NH3, dan 

NO2. 

 

Menururt Lakitan (2004), semakin banyak unsur hara yang dapat diserap oleh 

tanaman akan meningkatkan pertumbuhan vegetatif sehingga proses fotosintesis 

akan meningkat.  Pemupukan tanaman melalui daun dapat diserap oleh tanaman 

secara optimal, sehingga cukup baik untuk mendukung pertumbuhan vegetatif 

tanaman. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan, berikut ini disusun kerangka 

pemikiran untuk memberikan penjelasan teoritis terhadap perumusan masalah. 

Tanaman anggrek Dendrobium merupakan tanaman hias yang mempunyai nilai 

estetika tinggi karena berbunga indah dengan warna-warna yang menarik.  Selain 

sebagai tanaman pot berbunga indah, anggrek juga dikenal sebagai tanaman bunga 

potong yang mempunyai arti penting dalam dunia perdagangan bunga, sehingga 

bunga anggrek merupakan sumber devisa potensial bagi negara dan sumber 

penghasilan bagi masyarakat yang membudidayakannya. 

 

Dalam membudidayakan tanaman anggrek Dendrobium, media yang digunakan 

tidak cukup menyediakan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya 

sehingga perlu diberi tambahan nutrisi, dan penambahan nutrisi bisa dilakukan 

dengan melalui pemupukan.  
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Pupuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah pupuk daun Hyponex Hijau 

yang mengandung N:P:K sebesar 20:20:20 yang digunakan untuk pertumbuhan 

vegetatif tanaman, Hyponex Biru yang mengandung N:P:K sebesar 10:40:15 yang 

digunakan untuk pertumbuhan generatif, dan pupuk Nongfeng yang mengandung 

N:P:K sebesar 9:29:29 yang juga dipergunakan untuk pertumbuhan generatif 

tanaman.  

 

Dari data di atas diketahui bahwa pupuk daun Hyponex Hijau memiliki 

kandungan N, P, dan K yang seimbang, kandungan N digunakan tanaman untuk 

membentuk asam amino yang akan diubah menjadi protein dan selanjutnya 

protein mempunyai peranan penting dalam membentuk klorofil.  Kerena itu, 

nitrogen dibutuhkan dalam jumlah relatif besar pada setiap tahap pertumbuhan 

vegetatif tanaman, seperti pembentukan tunas, perkembangan batang, dan daun. 

Kandungan P digunakan tanaman untuk pendewasaan tanaman yang selanjutnya 

juga untuk pembungaan, sedangkan kandungan K digunakan untuk meningkatkan 

kekuatan tanaman, meningkatkan perkembangan akar, tidak mudah rebah, 

memperkuat tubuh tanaman sehingga tanaman akan menjadi lebih vigor, dan 

membuat tanaman yang berbunga atau berbuah tidak mudah gugur dan rontok. 

Sehingga diharapkan dengan pemberian pupuk Hyponex Hijau dengan kandungan 

N:P:K yang seimbang bibit tanaman anggrek akan mampu berkembang dengan 

baik, muncul tunas baru, tanaman menjadi dewasa dengan memiliki perakaran 

yang bagus, tanaman menjadi kokoh dan menjadi lebih vigor.  

 

Pupuk Hyponex Biru memiliki kandungan P yang lebih tinggi, pupuk ini 

digunakan untuk mempercepat pendewasaan sehingga tanaman akan lebih cepat 
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berbunga.  Diharapkan dengan pemberian pupuk Hyponex Biru, bibit tanaman 

anggrek Dendrobium akan cepat tumbuh menjadi tanaman yang dewasa. 

Pupuk Nongfeng memiliki kandungan P dan K yang lebih tinggi, sehingga bisa 

memacu bibit anggrek Dendrobium tumbuh menjadi tanaman yang dewasa, 

memiliki perakaran yang kokoh, tubuh tanaman menjadi kuat dan bibit tanaman 

anggrek Dendrobium menjadi lebih vigor. 

 

Anggrek Dendrobium merupakan tanaman epifit yang memiliki akar lekat dan 

akar udara, akar lekat diganakan tanaman anggrek untuk melekatkan akar pada 

media, sedangkan akar udara digunakan untuk menyerap air dan udara yang ada 

disekitar lingkungannya.  Hal inilah yang menyebabkan penyerapan hara melalui 

akar sangat terbatas.  Penyerapan hara dapat ditingkatkan dengan cara pemupukan 

melalui daun.  Pemupukan tanaman anggrek melalui daun sangat tepat dilakukan 

karena anggrek Dendrobium merupakan tanaman berdaun tebal yang dapat 

menyerap hara mineral dalam bentuk gas yang ada dipermukaannya. 

 

Semakin terpenuhinya kebutuhan nutrisi di dalam tanaman, maka proses 

metabolisme akan semakin meningkat.  Dengan meningkatnya kandungan nutrisi 

di dalam tanaman, maka senyawa organik yang disintesis oleh tanaman akan 

semakin meningkat.  Hasil sintesis ini antara lain dalam bentuk pati, protein, dan 

lipid.  Produk dari sintesis ini dimanfaatkan oleh tanaman dalam proses 

pembelahan, pembesaran dan diferensiasi sel. Kekurangan unsur hara akan 

menyebabkan produksi menjadi tidak optimal, karena itu, unsur hara harus selalu 

cukup tersedia bagi tanaman.  
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1.5 Hipotesis 

 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, 

dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Pupuk Hyponex hijau akan menghasilkan tanggapan terbaik pada 

pertumbuhan vegetatif tanaman anggrek Dendrobiium. 

2. Pemberian pupuk Nongfeng akan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

vegetatif tanaman anggrek Dendrobium. 

3. Terdapat interaksi antara pemberian pupuk Nongfeng pada masing-masing 

jenis pupuk Hyponex  terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman anggrek 

Dendrobium. 

 

 


