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ABSTRAK 
Tanaman anggrek adalah salah satu tanaman hias yang diambil bunganya. Bunga 
anggrek   mempunyai  daya  tarik  dilihat  dari  bentuk,  warna  maupun  ukuran 
bunganya. Keindahan  yang dimiliki oleh anggrek tersebut membuat bunga ini 
memepunyai prospek yang cerah untuk ditekuni sebagai salah satu bidang bisnis. 
Keindahan bunga anggrek potong sebagai penghias  meja hanya bisa dinikmati 
beberapa hari saja, setelah itu harus diganti karena bunga anggrek  sudah layu. 
Bosan mengganti bunga anggrek yang mudah layu, ada pilihan lain yang tidak 
kalah  indah  sebagai  penghias  meja,  yaitu  bunga  anggrek  kering.  Hiasan  dari 
bunga anggrek kering tidak perlu sering diganti karena keawetannya bisa bertahan 
selama satu tahun. Masalah  yang ingin dipecahkan dalam program ini adalah 
bagaimana menciptakan usaha pengeringan  bunga anggrek dan pemasaran hasil 
pengerigan dalam bentuk tanaman hias dalam gelas.  Tujuan dari program ini 
adalah  untuk  menciptakan  variasi  bentuk  dari  bunga  anggrek   yang  dapat 
meningkatkan harga jualnya. Metode pelaksanaan program yang dilakukan dalam 
memproduksi  bunga  anggrek  kering  terdiri  dari  beberapa  tahap.  Tahap  awal 
dilakukan  dengan  mempersiapkan  alat  dan  bahan  yang  diperlukan.  Alat  yang 
diperlukan meliputi oven  listrik, nampan aluminium, pinset, kuas, gunting dan 
cutter. Bahan yang diperlukan meliputi  bunga anggrek segar, oasis, pasir silica, 
silica gel, daun cemara kering, gelas bening dan aksesoris lainnya yang diperlukan 
untuk mempercantik produk. Nampan aluminium yang sudah  dipersiapkan diisi 
dengan  pasir  silica  dengan  ketinggian  pasir  kurang  lebih  dua   sentimeter. 
Masukkan anggrek yang telah dipersiapkan ke dalam nampan aluminium dengan 
posisi yang teratur, kemudian tutup dengan pasir silica sampai keseluruhan bunga 
tertutup oleh pasir. Masukkan nampan aluminium tersebut ke dalam oven selama 
15 sampai 20 menit pada suhu tertinggi. Keluarkan nampan dan diangin-anginkan 
selama dua hari, keluarkan anggrek dari dalam pasir dan diperoleh anggrek kering 
yang  telah  siap  untuk   dipakai.  Kaitkan  anggrek  kering  tadi  dengan  kawat 
kemudian  susun  anggrek  kering   tersebut  kedalam  gelas  dengan  dilengkapi 
aksesoris  sesuai  selera  dan  anggrek  dendrobium  kering  bentuk  tanaman  hias 
dalam gelas sudah siap untuk dipasarkan. Hasil dari program ini  telah berhasil 
mengeringkan bunga anggrek dendrobium dengan bentuk dan warna yang relatif 
tidak berbeda dengan aslinya (pada saat segar). Bunga anggrek yang berhasil 
dikeringkan  dikemas  secra  lebih  rapi  sebagai  bunga  hias  kering  dalam  gelas. 
Produksi yang telah dicapai sekitar 200 unit dan yang berhasil dipasarkan sekitar 
50 unit.  Kendala  yang  dihadap  terutama  dalam  menghasilkan  bunga  anggrek 
kering yang  warna dan bentuknya hampir sama dengan bunga anggrek segar. 
Tampilan yang belum sempurna dari anggrek kering yang dihasilkan menjadikan 
minat konsumen kurang antusias sehingga pemasarannya jadi sedikit terhambat.  

Kata Kunci : Bunga, Anggrek, Kering, Hiasan. 
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PENDAHULUAN 

Penduduk Indonesia saat ini lebih dari 200 juta jiwa dan dari jumlah tersebut 
semuanya memmpunyai  kebutuhan  yang  beraneka  ragam.  Untuk  memenuhi 
kebutuhannya  mereka  memerlukan  pekerjaan  untuk  memperoleh  penghasilan. 
Kenyataannnya lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah 
angkatan kerja, maka timbulah masalah yang dihadapi oleh semua bangsa di dunia 
ini. Pengangguran yang ada bukan hanya dari mereka yang berpendidikan rendah 
saja, seperti yang kita tahu banyak sarjana yang menganggur  di negeri ini atau 
bekerja tapi tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang diperoleh pada saat di bangku 
kuliah dan penghasilan yang diperoleh sangat tidak mencukupi untuk mencukupi 
kebutuhan hidupnya. Banyaknya pengangguran akan membawa dampak sosial 
yang kurang  baik, karena biasanya naiknya jumlah pengangguran akan diikuti 
dengan  naiknya  grafik  aksi  kejahatan  (pencurian,  pencopetan,  penjambretan, 
perampokan. Banyaknya jumlah  pengangguran  akan menimbulkan kesenjangan 
sosisal antara si kaya dan si miskin di masyarakat. Keadaan ini akan sedikit bisa 
diatasi apabila para angkatan kerja tersebut tidak  hanya mengandalkan adanya 
lowongan kerja tertentu, tetapi mereka seharusnya berpikir dengan  cerdik untuk 
menciptakan  suatu  lapangan  kerja  sendiri  dan  tidak  menutup  kemungkinan 
menciptakan lapangan ke rja bagi orang lain. Buang jauh-jauh dari pikiran kita 
bahwa   bekerja   yang   mapan   adalah   dengan   menjadi   pegawai   di   instansi 
pemerintahan atau BUMN, bukan saatnya kita mempunyai pola pikir yang keliru 
ini. 

Menciptakan lapangan kerja sendiri adalah suatu tantangan dan jika kita 
berhasil,  akan  menghasilkan  kepuasan  bagi  diri  kita.  Membuka  usaha  sendiri 
(wirausaha mandiri) adalah suatu pilihan yang menarik yang bisa dilakukan dan 
bisa sedikit mengatasi masalah pengangguran. Jenis atau bidang usuha apa yang 
akan dijadikan ladang usaha tidaklah perlu  untuk dibingungkan. Masih begitu 
banyak peluang usaha yang bisa kita lakukan, tergantung  dari kemampuan dan 
kecerdikan kita melihat potensi yang ada. Semua yang kita butuhkan dari  kita 
bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan sampai kita mati adalah merupakan suatu 
peluang usaha. 

Salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan adalah usaha dibidang 
agribisnis.  Hal  ini mengingat potensi alam negara kita yang begitu melimpah. 
Negara Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis dan dilewati oleh garis 
katulistiwa  sehinngga  mempunyai  keanekaragaman  hayati  yang  cukup  tinggi. 
Usaha di bidang agrobisnis mempunyai lingkup yang cukup luas, meliputi usaha 
di bidang perikanan, peternakan, kehutanan, pertanian dan termasuk juga usaha di 
bidang  hortikultura  (  tanaman  hias  dan  obat-obatan  ).  Berwirausaha  dibidang 
tanaman hias cukup menjajikan karena seiring dengan meningkatnya pendapatan 
dan  kesejahteraan  masyarakat  akan  diriringi  dengan  meningkatnya  konsumsi 
masyarakat  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  sekundernya  salah  satunya  dalam 
bidang estetika. Dewasa ini rumah-rumah diperkotaan untuk menambah 
keindahannya akan dilengkapi dengan taman dihalan rumah, bahkan tidak sedikit 
para  hobiis  tanaman  hias  rela  merogoh  koceknya  dalam-dalam  hanya  untuk 
mengkoleksi  tanaman  hias  tertentu.  Kentungan  yang  bisa  diperoleh  seorang 
pengusaha tanaman hias bisa berlipat ganda dan mengenai konsumen tidak perlu 
diragukan lagi, karena apabila kita mampu memnghasilkan  tanaman hias yang 
berkualitas  maka  kosumen  yang  akan  datang  dengan  sendirinya.   Memulai 
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berwirausaha janganlah ragu dan mempermasalahkan modal, yang penting ada 
kemauan dan mempunyai jiwa bersemangat dan pantang menyerah. 

Salah  satu   usaha   tanaman   hias   yang   bisa   dilakukan   adalah   dengan 
membudidayakan tanaman anggrek. Menurut para ahli botani, di dunia terdapat 
lebih dari  43.000 spesies anggrek yang mencakup 800 genera dengan 75.000 
hibrida   terdaftar.   Keanekaragaman   jenis   anggrek   yang   tinggi   memberikan 
kemungkinan  bagi  pengembangan  aneka  jenis  anggrek,  baik  sebagai  bunga 
potong maupun sebagai tanaman hias berbunga (Iswanto, 2002). Bunga anggrek 
mempunyai  daya  tarik  dilihat  dari  bentuk,  warna  maupun  ukuran  bunganya. 
Keindahan  bunga  anggrek  akan  menarik  minat  konsumen,  sehingga   bunga 
anggrek cukup berpeluang untuk dijadikan lahan usaha atau bisnis (Lestari, 1985). 

Setiawan (2002)  menyatakan  bahwa  suhu  udara  yang  diperlukan  untuk 
pertumbuhan tanaman anggrek berkisar antara 27 

 

300 C dan terletak pada daerah 
dengan ketinggian kurang  dari 400 mdpl. Kabupaten Banyumas yang sebagian 
besar berada di lereng Gunung Slamet dan mempunyai iklim tropis basah dengan 
rata-rata suhu udara 26,30  C suhu minimum sekitar 24,40  C dan suhu maksimum 
sekitar  30,90   C dengan  curah  hujan  rata-rata  2750,58  mm  per  tahun  (Dinas 
Pariwisata Kabupaten Banyumas, 2003). Kondisi iklim di Kabupaten Banyumas 
berpotensi untuk budidaya tanaman anggrek. Kecamatan Baturraden merupakan 
salah  satu   sentra   budidaya  anggrek  dan  usaha  tanaman  hias  di  Kabupaten 
Banyumas. Konsumen bunga anggrek di wilayah Kecamatan Baturraden sebagian 
besar berasal dari daerah di wilayah Kabupaten Banyumas (65,08 %) dan sisanya 
berasal dari luar Kabupaten Banyumas (Prayitno, 2003). 

Animo  masyarakat  Banyumas  terhadap  anggrek  cukup  baik.  Pada  saat 
diadakan Banyumas Expo 2003, penggemar anggrek sejak hari pertama dan hari 
ketiga penyelenggaraan,  menyerbu beberapa stan bunga dan tanaman hias yang 
memamerkan anggrek. Tiga jenis anggrek dipamerkan sekaligus dijual pada ajang 
itu, yaitu : anggrek bulan, anggrek vanda dan anggrek  dendrobium. Anggrek 
dendrobium paling diminati, karena murah dan mudah dirawat, sekitar  100 pot 
bunga anggrek terjual dalam tiga hari. 

Pengembangan  usaha  bunga  anggrek  yang  selama  ini  diusahakan  di 
Kabupaten  Banyumas  dalam  bentuk  kompot,  pot  tunggal  dan  bunga  potong. 
Menurut Bank Indonesia (2003), makin luasnya penggunaan bunga potong dalam 
masyarakat   meningkatkan   persaingan   dalam   pengembangan   bunga   potong. 
Perkembangan teknologi yang memungkinkan untuk menghasilkan bunga potong 
yang  berwarna  warni,  bentuk  yang  menarik,  tahan  lama  dan  harganya  relatif 
terjangkau  akan  memperketat  persaingan.  Usaha  bunga  anggrek  dapat  juga 
diusahakan dalam bentuk bunga anggrek kering yang dikemas dalam gelas kaca 
yang dapat bertahan hingga satu tahun. Bunga anggrek kering ini mempunyai nilai 
keindahan dan nilai  ekonomis yang cukup tinggi. Menurut Puspita (2004), di 
Kecamatan Nongkham, Bangkok,  harga jual bunga anggrek kering yang telah 
dikemas dalam gelas kaca bervariasi antara Rp. 30.000 

 

Rp. 90.000 per unit. Di 
Indonesia produk ini masih tergolong baru. Apabila petani anggrek khususnya di 
Kabupaten  Banyumas  mampu  membuat  produk  ini,  kemungkinan   peluang 
pasarnya masih cukup lebar, karena belum banyak pesaingnya. 

Mengusahakan bunga anggrek kering seperti apa yang telah dilakukan di 
Bangkok  mempunyai  beberapa  keuntungan.  Usaha  tersebut  merupakan  usaha 
sampingan dari usaha  budidaya anggrek yang ada. Bahan bakunya berasal dari 
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bunga anggrek yang tidak lolos sortir sebagai anggrek potong karena terdapat 
beberapa cacat atau dari anggrek yang sudah waktunya dipanen tapi belum bisa 
dipasarkan. Sesuatu (bunga anggrek) yang tadinya akan terbuang sia-sia ternyata 
masih bisa diselamatkan dan  mendatangkan uang sehingga bisa meningkatkan 
penerimaan yang akan diperoleh petani. Pengerjaannnya biasanya dilakukan oleh 
ibu  rumah  tangga  untuk  mengisi  waktu  senggangnya,  namun  tidak  menutup 
kemungkinan untuk mengusahakannya secara serius. Melihat dari apa yang telah 
dilakukan di Kecamatan Nongkham, Bangkok, tidak diperlukan  teknologi yang 
rumit dan tenaga ahli tertentu. 

Permasalahan yang ingin dipecahkan dalam program ini adalah bagaimana 
caranya  menciptakan  anggrek  kering  yang  berkualitas  untuk  dijadikan  usaha 
pengeringan  anggrek  dendrobium  bentuk  tanaman  hias  dalam  gelas  dan  cara 
memasarkannya. Tujuan yang ingin dicapai melalui program ini adalah membuka 
kesempatan kerja atau latihan berwirausahaan bagi mahasiswa dengan 
menciptakan  usaha  pengeringan  bunga anggrek  dan  memasarkan hasil 
pengeringan  dalam  bentuk  tanaman  hias  dalam  gelas.  Manfaat  yang  ingin 
diperoleh melalui program ini antara lain yaitu:  menciptakan mahasiswa yang 
kreatif dan mampu bekerjasama di dalam tim, menghasilkan  bentuk baru bunga 
anggrek dalam bentuk kering di dalam gelas yang memiliki keindahan dan nilai 
ekonomis yang tinggi dan memperoleh laba usaha.  

METODE PENELITIAN 
Pelaksanaan program ini antara rentang waktu bulan April 2005 sampai 

dengan  bulan  November  2005  dan  tempat  pelaksanaannya  di  Perum  Griya 
Satria  Jl.  Emerald  Blok  EB2  Purwokerto.  Pelaksanaan  program  ini  meliputi 
tahap awal dan tahap pelaksanan program. Tahap awal dari pelaksanaan program 
meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

 

Koordinasi Angota dan Pembimbing 
Koordinasi  bertujuan  untuk  merumuskan  langkah-langkah  perencanaan  dan 
strategi kerja yang harus dilakukan oleh anggota program  dengan bimbingan dari 
dosen pembimbing untuk melaksanakan agenda yang telah ditetapkan. 

 

Sosialisasi Program 
Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat menarik mahasiswa diluar anggota PKM 
untuk  turut  berpartisipasi  secara  aktif  sehingga  pengetahuan  dan  ketrampilan 
dalam  PKM  ini  dapat  menyebar  secara  lebih  luas  kepada  mahasiswa  diluar 
anggota PKM. 

 

Pelatihan dan Rekruitmen Anggota 
Sebelum  pelaksanaan  PKM  dimulai  didahului  dengan  perekrutan  anggota 
pelaksana PKM yang belum terlibat dalam pembuatan proposal. Mahasiswa yang 
terpilih kemudian dilatih agar bisa menguasai kegiatan yang akan dilakukan. 

 

Penyewaan Tempat 
Tempat sangat penting untuk mendukung keberhasilan usaha. Penyewaan 

tempat ini dilakukan untuk mendukung proses produksi yang akan dilaksanakan 
dan sebagai tempat penyimpanan alat dan bahan yang akan digunakan. 

 

Pelaksanan Program 
Pelaksanaan program ini meliputi: persiapan alat dan bahan, penyediaan bunga 
anggrek  potong  jenis  dendrobium,  pengeringan  bunga  anggrek,  pengemasan 
anggrek kering dalam gelas sesuai dengan desain yang diinginkan, memasarkan 
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produk. Usaha ini secara tidak langsung membuka kesempatan kerja bagi yang 
mengusahakan dan yang terlibat didalamnya untuk menambah penghasilan. 
Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan program. Tahap pelaksanaan dimulai 

dengan  mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahan yang 
diperlukan yaitu: 

 
Alat 

a. Oven listrik ( ukuran sedang ). 
b. Nampan aluminium atau nampan plastik tahan panas ( beberapa buah ). 
c.  Kawat ( ukuran kecil / kawat kembang ). 
d. Gunting ( besar dan kecil ) . 
e. Pinset ( kurang lebih dua buah ). 
f.   Cutter ( kurang lebih dua buah ). 
g.  Kuas ( yang biasa digunakan untuk membuat roti ). 
h.  Tembikar ( terbuat dari tanah liat ). 
i.  Stop contac ( berbentuk rol / gulung ). 

 

Bahan 
a. Bunga anggrek dendrobium segar ( secukupnya ). 
b.  Pasir silica ( secukupnya ). 
c. Silica gel. 
d. Gelas kaca (bening dan kalau bisa dalam berbagai bentuk ). 
e.  Styrofoam. 
f. Oasis. 
g  Daun cemara kering. 
h. Aksesoris lain ( yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan ).  

Proses pengeringan  anggrek  dimulai  setelah  alat  dan  bahan  tersedia  dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
a.  Memanaskan oven pada suhu tertinggi. 
b.  Mempersiapkan pasir silica, kemudian masukkan pasir silica tersebut kedalam 

nampan aluminium. 
c.  Letakkan beberapa bunga anggrek di atas pasir, jumlahnya disesuaikan dengan 

ukuran nampan. 
d.  Tekan bagian tengah bunga agar sebagian terbenam kedalam pasir kemudian 

atur letak kelopak bunga sesuai keinginan. 
e.  Tutup seluruh bunga dengan pasir silica yang tersisa. 
f. Masukkan nampan dalam oven selama 15 sampai dengan 20 menit dengan 

temperatur tertinggi. 
g.  Keluarkan nampan dari oven dan angin-anginkan sampai hangat, kemudian 

tutup rapat dan biarkan selama 48 jam sampai pasir menjadi dingin. 
h.  Setelah   48   jam   (   dua   hari   )   keluarkan   bunga   dari   nampan   dengan 

menggunakan  pinset, bersihkan bunga dengan kuas secara berhati-hati agar 
tidak merusak bunga yang sudah kering. 

i. Pasir yang telah digunakan simpan dalam tembikar. 
j. Masukkan  styrofoam  /  oasis  kedalam  gelas  dan  taburi  dengan  silica  gel, 

kemudian kaitkan bunga yang sudah kering tadi dengan kawat. 
k.  Atur bunga tersebut dalam gelas kaca dengan cara menancapkan kawat pada 

styrofoam / oasis, jumlah dan letak bunga diseuaikan dengan ukuran gelas. 
l. Tambahkan cemara kering agar terlihat lebih indah. 
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m. Tutup mulut gelas dengan cara merekatkan plastik atau kaca. 
n.  Selain gelas anda dapat menggunakan wadah bening lainnya dari kaca  untu k 

menambah variasi bentuk dari kemasan  produk anggrek kering agar tampak 
lebih menarik. 

o.  Bunga anggrek kering yang telah dikemas tadi siap untuk dipasarkan. 
p.  Bunga  anggrek  kering  yang  sudah  berhasil  diproduksi  dan  belum  akan 

digunakan,  sangat  dianjurkan  untuk  disimpan  dalam  wadah  tertutup  yang 
kedap udara untuk menjaga keawetannya dan bisa digunakan pada saat yang 
diperlukan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program ini berupa bunga anggrek 

dendrobium kering yang berbentuk tanaman hias dalam gelas. Selama 
pelaksanaan program ini telah diproduksi 200 unit tanaman hias dalam gelas dan 
baru bisa menjual sekitar 50 unit. 

Kegiatan  usaha   pengeringan   bunga   anggrek   dendrobium   ini   sebagai 
pelaksanaan program kreativitas mahasiswa dibidang kewirausahaan, merupakan 
sarana  pengembangan  bakat  dan  kreativitas  mahasiswa  dalam  berwirausaha. 
Pelaksanaan program usaha  pengeringan bunga anggrek berjalan kurang lebih 
selama  8  bulan,  yaitu  mulai  bulan  April  2005  sampai  dengan  akhir  bulan 
November 2005. 

Melihat  dari  hasil  pelaksanaan  program,  maka  hasil-hasil  program  yang 
telah dicapai  belum bisa memenuhi target yang diharapkan. Sehingga program 
dapat dianggap kurang berhasil. Kendala-kendala yang menyebabkan 
keberhasilan  program  belum  bisa  dicapai  sesuai  target  adalah  kendala  dalam 
bidang produksi, pemasaran dan koordinasi  pembagian kerja diantara anggota- 
anggota pelaksana program. 

Memproduksi  bunga  anggrek  dendrobium  kering  yang  mana  warna  dan 
bentuknya   sama  sempurna  seperti  anggrek  dendrobium  segar  cukup  sulit. 
Pengaturan suhu dan  waktu  pada saat anggrek dikeringkan dalam oven harus 
benar-benar tepat untuk bisa mendapatkan hasil anggrek dendrobium kering yang 
baik. Suhu dan waktu yang tepat yang dibutuhkan pada saat pengeringan masih 
belum bisa diketahui secara pasti (akurat), para  pelaksana program masih dan 
perlu belajar untuk menghasilkan anggrek dendrobium kering yang sesuai dengan 
target. Hal ini dikarenakan pengalaman pelaksana program yang terbatas. Selain 
itu, tampilan produk yang dihasilkan kurang menarik atau tidak sesuai target yang 
telah   ditentukan   sebagai   akibat   dari   kendala   proses   produksi   yang   telah 
disebutkan. Warna  anggrek kering yang bisa dihasilkan selama ini tidak bisa 
seindah warna aslinya. Tingkat  kekeringan dari anggrek kering yang dihasilkan 
kualitasnya belum bisa konstan, terkadang terlampau kering tetapi juga ada yang 
hasilnya  terlampau  basah  (  tingkat  kelembabannya   masih  tinggi  ).  Tingkat 
ketebalan dan besarnya bunga aggrek dendrobium yang dikeringkan berpengaruh 
terhadap lamanya waktu pengeringan. Hasil pengeringan bunga anggrek basah 
yang dikeringkan tidak selamanya gagal, yang berhasil dengan warna dan bentuk 
cukup  indah  juga  ada.  Hasil  pengeringan  yang  berhasil  inilah  yang  nantinya 
dirangkai dan dimasukkan ke  dalam gelas. Untuk mendapatkan anggrek kering 
yang  benar-benar  mendekati  sempurna  sama  seperti  aslinya,  para  pelaksana 
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program ini akan terus mencoba dan yakin pada saatnya nanti bisa mendapatkan 
angrrek kering dengan kualitas yang baik. 

Variasi wadah kaca sebagai tempat display anggrek kering kurang variatif 
sehingga monoton hanya disajikan dalam gelas bening saja. Mencari wadah kaca 
yang  variatif  yang  memungkinkan  untuk  display  anggrek  kering  yang  sudah 
dirangkai cukup sulit, karena kota Purwokerto belum begitu besar, dan kalaupun 
ada harganya cukup mahal. Keanekaragaman wadah display  bisa mendatangkan 
ketertarikan  konsumen akan  tetapi  bisa  juga  mendatangkan  kesulitan  bagi 
produsennya. Wadah kaca bisa mendatangkan kesulitan bagi produsen anggrek 
kering apabila mulut wadah ( bagian atas wadah ) bentuknya tidak rata atau 
bergelombang sehingga sulit menutup mulut wadah dengan tutup kaca yang bisa 
pas tetapi lain halnya jika mulut wadah  tersebut rata maka mudah menutupnya 
dengan kaca dan bisa langsung rapat.  Kerapatan dalam menutup wadah sangat 
penting, karena apabila ada udara yang masuk ke  dalam wadah maka keawetan 
bunga anggrek kering tidak bisa dijamin. Bunga angggrek kering akan awet jika 
disimpan dalam wadah yang kedap udara. Selama ini produk yang dihasilkan 
belum  bisa  terbukti  bisa  bertahan  selama  satu  tahun,  karena  produk  yang 
dihasilkan  belum  ada  yang  berumur  sampai  satu  tahun.  Kami  yakin  anggrek 
kering benar-benar akan bertahan selama satu tahun apabila dia memiliki tingkat 
kekeringan yang tepat dan disimpan pada tempat penyimpanan yang benar-benar 
kedap udara. 

Pembagian  kerja  dan  koordinasi  diantara  pelaksana  program  mengalami 
kesulitan dan hampir saja program ini tidak bisa diselesaikan berhubungan dengan 
kondisi ini, karena hampir  seluruh anggota pelaksana program sudah berhasil 
menamatkan  studinya  dan  tinggal  berpencar  di  kota  yang  berbeda.  Hal  ini 
dikarenakan  lamanya  tenggang  waktu  tunggu  antara  pengajuan  proposal  dan 
pengumuman diterimanya proposal yang hampir satu tahun.  Tentu saja hal ini 
mengganggu kelancaran pelaksanaan dan tercapainya keberhasilan program. 

Hasil program yang telah berhasil dijual memberikan pemasukan keuangan 
sebesar  kurang lebih 22,5 % dari modal usaha. Tingkat pemasukan keuangan 
tersebut  dianggap  kurang  berhasil  untuk  ukuran  usaha  yang  berjalan  selama 
delapan  bulan mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi 
program. Pemasaran produk mengalami kendala dalam menemukan pangsa pasar 
yang tepat, kurangnya tenaga pemasaran, kurangnya promosi dan tampilan produk 
yang kurang menarik mengurangi minat konsumen untuk membeli. Pemasaran 
selama ini baru bisa dilakukan pada saat ada acara wisuda di perguruan tinggi 
negeri maupun swasta yang ada di Purwokerto. 

Hasil program yang telah dicapai selama ini memang masih jau dari target, 
namun   demikian   usaha   pengeringan   anggrek   dendrobium  bentuk   tanaman 
tanaman hias dalam  gelas masih berprospek cerah mengingat produk ini masih 
tergolong langka. Usaha ini akan berhasil apabila dilakukan dengan lebih serius 
lagi dan tingkat kualitas produk yang terjamin.  Rencana yang ingin dilakukan 
untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha pengeringan bunga anggrek ini 
yaitu: 
a. Meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. 
b.  Membuat produk dengan desain yang bernilai seni tinggi. 
c.  Mengikuti seminar dan pelatihan yang berkaitan dengan usaha ini,  ataupun 

mendatangkan narasumber yang berkompeten untuk meningkatkan 
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kemampuan  anggota  dalam  produksi  sehingga  menghasilkan  produk  yang 
berkualitas. 

d.  Setelah  produk  yang  berkualitas  baik  bisa  diperoleh,  langkah  selanjutnya 
adalah, meningkatkan pemasaran dengan melakukan promosi melalui 
selebaran- selebaran, mengikuti pameran dan sarana promosi lainnya. 

e. Kesuksesan dan keuntungan besar ada dalam genggaman.  

KESIMPULAN 
Selama pelaksanaan program selama kurang lebih 8 bulan telah mampu 

menghasilkan  produk anggrek dendrobium kering bentuk tanaman hias dalam 
gelas. Kemampuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas cukup baik akan 
memiliki  daya  jual  dan  kemampuan   bersaing  di  tingkat  konsumen.  Usaha 
pengeringan anggrek dendrobium bentuk tanaman hias  dalam gelas merupakan 
usaha  yang  cukup  menjanjikan  dan  mampu  membuka  lapangan  kerja  apabila 
ditekuni  dengan  serius  mulai  dari  pengadaan  bahan,  proses  produksi,  dan 
pemasaran.  
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