
 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Anggrek Dendrobium  

 

Anggrek termasuk dalam famili Orchidaceae, suatu famili yang sangat besar dan 

sangat bervariasi.  Famili ini terdiri dari 800 genus dan tidak kurang  dari 25.000 

spesies (Gunawan, 2006).  Salah satu genus yang mempunyai posisi sangat tinggi 

dalam kultur dan industri bunga potong di indonesia adalah anggrek Dendrobium 

(Gunadi, 1985 yang dikutip oleh  Pohan, 2005). 

 

Menurut Dressler dan Dodson (2000) dalam Widiastoety dkk (2010), klasifikasi 

anggrek Dendrobium adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas   : Monocotyledoneae 

Ordo   : Orchidales 

Famili   : Orchidaceae 

Suku   : Epidendreae 

Genus   : Dendrobium 

 

Dendrobium merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia, dan jumlahnya 

diperkirakan mencapai 275 spesies (Gandawidjaya dan Sastrapradja 1980). 
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Spesies anggrek Dendrobium terbaik banyak terdapat di kawasan timur Indonesia, 

seperti Papua dan Maluku.  Anggrek Dendrobium banyak digunakan dalam 

rangkaian bunga karena memiliki kesegaran yang relatif lama, warna dan bentuk 

bunganya bervariasi, tangkai bunga lentur sehingga mudah dirangkai, dan 

produktivitasnya tinggi.  

 

Tingkatan warna anggrek Dendrobium sangat  bervariasi.  Umumnya, anggrek 

Dendrobium berwarna lembayung muda, putih, kuning keemasan atau kombinasi 

dari warna-warna tersebut.  Contoh tampilan anggrek Dendrobium disajikan pada 

Gambar 2.  Beberapa hibrida Dendrobium hasil pemuliaan modern memiliki 

warna kebiruan, gading, atau jingga tua sampai merah tua. Dendrobium dapat 

berbunga beberapa kali dalam setahun.  Tangkai bunganya panjang dan dapat 

dirangkai sebagai bunga potong (Puchooa, 2004 yang dikutip oleh Widiastoety dkk,  

2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Tampilan bunga anggrek Dendrobium Shavin White (a) dan Sonia (b). 
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2.2 Syarat Tumbuh Anggrek Dendrobium  

 

Genus Dendrobium mempunyai keragaman yang sangat besar, baik habitat, 

ukuran, bentuk pseudobulb, daun maupun warna bunganya.  Spektrum 

penyebarannya luas, mulai dari daerah pantai sampai pegunungan.  Tersebar di 

India, Sri Lanka, Cina Selatan, Jepang ke selatan sampai Asia Tenggara hingga 

kawasan Pasifik, Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini.  Tumbuh baik pada 

ketinggian 0—500 m dari permukaan laut dengan kelembapan 60—80 %. 

Intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan budidaya anggrek yang paling mudah 

adalah yang berasal dari tempat asalnya (Gunawan, 2004). 

 

Berdasarkan cara hidupnya, sebagian besar Dendrobium bersifat epifit, 

keistimewaan anggrek epifit adalah adanya akar lekat dan akar udara.  Akar lekat 

berfungsi untuk melekatkan tanaman pada media atau pada subtratnya, sedangkan 

akar udara berfungsi untuk mengambil hara atau air dari lingkungan tumbuhnya 

(Latif, 1990). 

 

Menurut Gunawan  (2005), Berdasarakan pola pertumbuhannya, tanaman anggrek 

dibedakan menjadi dua tipe yaitu, simpodial dan monopodial.  Anggrek tipe 

simpodial adalah anggrek yang tidak memiliki batang utama, bunga ke luar dari 

ujung batang dan berbunga kembali dari anak tanaman yang tumbuh.  Kecuali 

pada anggrek jenis Dendrobium sp yang dapat mengeluarkan tangkai bunga baru 

di sisi-sisi batangnya.  Contoh dari anggrek tipe simpodial antara lain : 

Dendrobium sp, Cattleya sp, Oncidium sp, dan Cymbidium sp. Anggrek tipe 

simpodial pada umumnya bersifat epifit.  Anggrek tipe monopodial adalah 

anggrek yang dicirikan oleh titik tumbuh yang terdapat di ujung batang, 



 14 

pertumbuhannnya lurus ke atas pada satu batang.  Bunga ke luar dari sisi batang di 

antara dua ketiak daun.  Contoh anggrek tipe monopodial antara lain : Vanda sp, 

Arachnis sp, Renanthera sp, Phalaenopsis sp, dan Aranthera sp.  Habitat tanaman 

anggrek dibedakan menjadi 4 kelompok sebagai berikut : 

 Anggrek epifit, yaitu anggrek yang tumbuh menumpang pada pohon lain 

tanpa merugikan tanaman inangnya dan membutuhkan naungan dari cahaya 

matahari, misalnya Cattleya sp. memerlukan cahaya +40%, Dendrobium sp. 

50–60%, Phalaenopsis sp. + 30 %, dan Oncidium sp. 60 – 75 %. 

 Anggrek terestrial, yaitu anggrek yang tumbuh di tanah dan membutuhkan 

cahaya matahari langsung, misalnya Aranthera sp., Renanthera sp., Vanda sp. 

dan Arachnis sp. Tanaman anggrek terestrial membutuhkan cahaya matahari 

70 – 100 %, dengan suhu siang berkisar antara 19 – 38
0
C, dan malam hari 18–

21
0
C. Sedangkan untuk anggrek jenis Vanda sp. yang berdaun lebar 

memerlukan sedikit naungan. 

 Anggrek litofit, yaitu anggrek yang tumbuh pada batu-batuan, dan tahan 

terhadap cahaya matahari penuh, misalnya Dendrobium phalaenopsis. 

 Anggrek saprofit, yaitu anggrek yang tumbuh pada media yang mengandung 

humus atau daun-daun kering, serta membutuhkan sedikit cahaya matahari, 

misalnya Goodyera sp. 

 

2.3 Media Tanam 

 

Cara hidup anggrek Dendrobium adalah menempel pada benda lain seperti batang 

pohon, lempengan pakis, menempel pada batu-batuan di lereng pegunungan, dan 
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ada juga yang tumbuh memanjat pada batang tanaman lain tanpa merugikan 

tempat yang ditempeli (bersifat epifit).   

 

Pada saat ini pengusahaan anggrek akan menghadapi masalah terutama pada 

ketersediaan media tumbuh semakin sulit dan ketersediaan air menjadi terbatas 

serta mahal harganya (Campbell dan Mathes, 1989 yang dikutip oleh Tirta, 2006). 

Penggunaan media organik seperti kulit kayu atau akar pakis mulai terbatas, 

media tersebut mudah melapuk sehingga harus sering diganti (Gordon, 1997 yang 

dikutip oleh Tirta, 2006).  

 

Menurut Grove (1998) yang dikutip oleh Tirta (2006), para pencinta anggrek 

selalu mencari medium tumbuh yang baru.  Medium yang diperlukan adalah 

medium yang dapat menyimpan air dan unsur hara serta melepaskannya pada 

perakaran secara perlahan-lahan, tidak mudah melapuk, tersedianya udara yang 

cukup bagi perakaran, mudah didapat dan relatif murah harganya.  Akar pakis 

sesuai untuk media anggrek karena memiliki daya mengikat air, aerasi dan 

drainase baik, melapuk secara perlahan-lahan, serta mengandung unsur-unsur hara 

yang dibutuhkan anggrek untuk pertumbuhannya (Syaifullah dkk., 1997). 

 

Menurut Widiastoety dan Hendastuti (1985) media tanam akar pakis merupakan 

media tumbuh yang baik untuk pertumbuhan tanaman anggrek.  Berdasarkan 

warnanya, batang pakis dibedakan menjadi 2, yaitu batang pakis hitam dan batang 

pakis coklat.  Dari kedua jenis tersebut, batang pakis hitam lebih umum digunakan 

sebagai media tanam.  Batang pakis hitam berasal dari tanaman pakis yang sudah 

tua sehingga lebih kering.  Selain itu, batang pakis ini pun mudah dibentuk 

menjadi potongan kecil dan dikenal sebagai cacahan pakis.  Selain dalam bentuk 
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cacahan, batang pakis juga banyak dijual sebagai media tanam siap pakai dalam 

bentuk lempengan persegi empat.  Umumnya, bentuk lempengan pakis digunakan 

sebagai media tanam anggrek.  Kelemahan dari lempengan batang pakis ini adalah 

sering dihuni oleh semut atau binatang-binatang kecil lainnya.  Karakteristik yang 

menjadi keunggulan media batang pakis lebih dikarenakan sifat-sifatnya yang 

mudah mengikat air, memiliki aerasi dan drainase yang baik, serta bertekstur 

lunak sehingga mudah ditembus oleh akar tanaman.  Namun, bila akar pakis yang 

tumbuh di hutan ini diambil secara terus menerus untuk digunakan sebagai media 

tanam, dikhawatirkan keseimbangan ekosistem akan terganggu. 

 

Menurut Widiastoety (1986), media pecahan arang kayu tidak lekas lapuk, tidak 

mudah ditumbuhi cendawan dan bakteri.  Walaupun sukar mengikat air dan 

miskin zat hara, tetapi arang cukup baik untuk media anggrek.  Arang bisa berasal 

dari kayu atau batok kelapa, media tanam ini sangat cocok digunakan untuk 

tanaman anggrek di daerah dengan kelembapan tinggi.  Hal itu dikarenakan arang 

kurang mampu mengikat air dalam jumlah banyak.  Arang memiliki sifatnya yang 

bufer (penyangga) sehingga dapat menetralisir dan mengadaptasikan jika terjadi 

kesalahan dalam pemberian pupuk.  Selain itu, bahan media ini juga tidak mudah 

lapuk sehingga sulit ditumbuhi jamur atau cendawan yang dapat merugikan 

tanaman.  Namun, media arang cenderung miskin akan unsur hara. Oleh karena 

itu penyuplaian unsur hara berupa pemupukan perlu dilakukan.  

 

Sebelum digunakan sebagai media tanam, idealnya arang dipecah menjadi 

potongan-potongan kecil terlebih dahulu sehingga memudahkan dalam 

penempatan di dalam pot.  Ukuran pecahan arang ini sangat bergantung pada 
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wadah yang digunakan untuk menanam serta jenis tanaman yang akan ditanam. 

Untuk mengisi wadah yang memiliki diameter 15 cm atau lebih, umumnya 

digunakan pecahan arang yang berukuran panjang 3 cm, lebar 2-3 cm, dengan 

ketebalan 2-3 cm.  Untuk wadah (pot) yang lebih kecil, ukuran pecahan arang juga 

harus lebih kecil.  

 

2.4 Pemupukan  

 

Menurut Tirta (2006), anggrek selalu membutuhkan unsur hara untuk 

mempertahankan hidupnya.  Kebutuhan tanaman anggrek akan unsur hara sama 

dengan tumbuhan lainnya, hanya saja anggrek membutuhkan waktu yang cukup 

lama untuk memperlihatkan gejala-gejala defisiensi, mengingat pertumbuhan 

anggrek sangat lambat.  Di alam bebas atau habitat aslinya, anggrek memperoleh 

unsur-unsur tersebut dari udara dan bahan-bahan organik yang terakumulasi di 

sekitar perakaran dan secara konstan jumlah unsur-unsur ini bertambah akibat 

adanya daun-daun yang gugur dan bahan-bahan lain yang membusuk.  Dalam 

usaha budidaya tanaman anggrek, habitatnya tidak cukup mampu menyediakan 

unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan.  Untuk mengatasi 

hal tersebut, biasanya tanaman diberi pupuk baik organik maupun anorganik. 

Pupuk yang digunakan biasanya pupuk majemuk yaitu pupuk yang mengandung 

unsur makro dan mikro.  

 

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 
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langsung dapat diserap guna mencukupi kebutuhan bagi pertumbuhan dan 

perkembangan (Sutedjo, 1999).  

 

Pemupukan tanaman anggrek dapat dilakukan melalui akar dan daun.  Menurut 

Sutiyoso (1974), pemupukan lewat daun sangat efektif untuk pertumbuhan 

anggrek, karena unsur hara dapat segera tersedia dan hasilnya pun cepat terlihat. 

 

Menurut Sulardjo (1982), ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan 

pemupukan melalui daun yaitu lebih efesien karena unsur hara makro dan mikro 

dapat diserap secara cepat dan menggantikan akar apabila akar-akar tanaman ada 

yang rusak. 

 

Menurut Yusuf (2010), Diantara sekian banyak metode pemupukan salah satunya 

adalah pemupukan lewat daun.  Pemupukan lewat daun ini mempunyai beberapa 

kelebihan.  Kelebihan pemupukan lewat daun ini diantaranya adalah penyerapan 

unsur haranya relatif lebih cepat, bisa ditambahkan unsur mikro, karena pupuk 

(kimia) yang dilewatkan akar kebanyakan hanya megandung unsur hara makro 

saja, kecuali kalau tanah sering diberi pupuk organik maka pupuk hara mikro 

tersedia juga, tidak terjadi pengikatan unsur hara seperti halnya tanah dimana 

sebagian unsur hara akan diikat dengan kuat oleh partikel tanah dan sulit untuk 

dilepaskan sehingga tanah akan terhindar dari kerusakan.  

 

Tujuan pemupukan lewat daun adalah untuk memacu pertumbuhan, 

perkembangan, dan produksi tanaman yang diusahakan.  Hal ini dilakukan karena 

adanya masalah khusus dimana pemupukan lewat media kurang dapat 
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memberikan unsur hara yang cepat tersedia bagi tanaman (Noggle, 1979 yang 

dikutip oleh Pohan, 2005). 

 

Noogle (1979) yang dikutip oleh Pohan (2005), menyatakan bahwa salah satu 

permasalahan dalam pemupukan lewat daun adalah hilang unsur hara yang 

diberikan tersebut karena adanya peristiwa pencucian sebagai akibat adanya 

hujan, salju, embun, dan kabut.  Umumnya jumlah unsur hara yang hilang tercuci 

akan lebih banyak terjadi pada daun yang lebih muda.  

 

Beberapa jenis pupuk daun yang bisa digunakan adalah pupuk  Hyponex dan 

pupuk Nongfeng.  Pupuk Hyponex adalah pupuk daun anorganik makro 

berbentuk kristal bisa digunakan untuk tanaman anggrek.  Pupuk Hyponex Hijau 

memiliki kandungan N = 20% ; P = 20% ; K = 20%, yang digunakan untuk 

pertumbuhan vegetatif tanaman.  Sedangkan pupuk Hyponex Biru memiliki 

kandungan N = 10% ; P = 40% ; K = 15%, yang digunakan untuk pertumbuhan 

generatif tanaman (Yoni, 2008).  Bentuk kemasan kedua jenis pupuk tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Pupuk Hyponex Biru dan Pupuk Hyponex Hijau 
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Pupuk Nongfeng Bunga (Gambar 4.), merupakan pupuk instan yang memiliki 

kandungan N = 9% : P = 29% : dan K = 29%, dengan unsur P dan K yag tinggi 

dan cocok untuk tanaman pada fase generatif.  formula khusus untuk 

mempercepat dan memperbanyak terbentuknya bunga dan mencegah kerontokan 

bunga dan buah sehingga hasil produksi panen jadi maksimal (Yoni, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Pupuk Nongfeng  

 

 


