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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian konsentrasi 

larutan  pupuk  daun  dan  media  tanam  yang  berbeda  dan  interaksi  keduanya 

terhadap pertumbuhan  vegetatif fase seedling anggrek Phalaenopsis.   Tanaman 

ditanam dengan menggunakan Faktor  I  (M) adalah penggunaan media tanam 

yang berbeda, dengan 5 jenis : arang (m1), pakis (m2), moss (m3), sabut kelapa 

(m4), dan humus (m5).  Faktor II (P) adalah konsentrasi  larutan pupuk Grow 

More yang berbeda, dengan 5 level : 0,5 g/liter air (p1), 1 g/liter air  (p2),  1,5 

g/liter air (p3), 2 g/liter air (p4), dan 2,5 g/liter air (p5). Percobaan disusun 

menurut Rancangan Acak Lengkap  (RAL) dengan lima ulangan. Data 

pengamatan  dianalisis  dengan  sidik  ragam  dalam  tarap  5  %.  Dari  hasi 

pengamatan   sementara  di  lapangan  data  menunjukan  berbeda  tidak  nyata 

terhadap dua parameter yaitu jumlah daun dan panjang daun terpanjang, yang 

dapat disimpulkan sementara bahwa  perlakuan media tanam moss memberikan 

hasil  yang baik  sama  dengan  perlakuan  media  tanam  humus  dibandingkan 

dengan media tanam lainnya.  Hal ini dapat dijelaskan bahwa media tanam moss 

dan  humus  memiliki  kemampuan  menyimpan  air  yang  sangat  besar   dan 

mengandung zat hara organik yang diperlukan untuk pertumbuhan vegetatif fase 

seedling Phalaenopsis sehingga mampu memberikan lingkungan yang baik untuk 

tumbuhnya daun pada tanaman anggrek yang diteliti.  Dilihat dari segi ekonomis, 

media tanam humus memiliki  keunggulan selain mudah didapat harganyapun 

murah, bahkan petani dapat membuatnya sendiri dari sisa-sisa tanaman lain yang 

dikomposkan  atau  mencari  di  lantai  hutan.  Sedangkan  pada  perlakuan 

pemberian pupuk terhadap parameter jumlah daun dan panjang daun terpanjang, 

konsentrasi larutan yang paling baik sementara ini dapat disimpulkan, dari dua 

parameter  yang  dapat  diamati  terdapat  dua  konsentrasi  yang  berbeda  yang 

memberikan hasil yang baik, yaitu konsentrasi 0,5 g/l memberikan pengaruh yang 

baik terhadap jumlah daun sedangkan konsentrasi 1,5 g/l memberikan pengaruh 

yang baik terhadap panjang daun terpanjang.  Hal ini dapat dimengerti bahwa 

pertumbuhan  vegetatif  anggrek  Phalaenopsis  fase  seedling  tidak  memerlukan 

pemberian konsentrasi larutan pupuk yang  terlalu pekat dikarnakan tanaman 

masih terlalu muda belum siap menerimanya, ditambah penggunaan media tanam 

organik  yang  mengandung  unsur  hara  didalamnya  sehingga  dapat  memasok 

unsur hara pada pertumbuhan tanaman.  Kesimpulan lebih lanjut perlu data yang 

lengkap sampai akhir penelitian untuk dapat menyimpulkan pemberian pupuk 

mana yang paling baik. 
 

Kata kunci: Anggrek Phalaenopsis, media tanam, konsentrasi larutan pupuk. 
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PENDAHULUAN 
1. Latar belakang 

Salah satu kekayaan hayati yang ada di hutan Indonesia adalah kelompok 

tumbuhan  anggrek. Tidak kurang dari 5.000 spesies anggrek tercatat hidup di 

belantara  yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Anggrek memiliki sifat 

yang berbeda dengan tanaman lain, perbedaan ini tampak dari bentuk, ukuran dan 

warna bunga serta cara  pertumbuhannya.   Salah satu jenis anggrek yang cukup 

populer adalah kelompok anggrek dari  genus Phalaenopsis dengan salah satu 

spesies yang paling populer adalah anggrek bulan atau  Phalaenopsis amabilis 

(Iswanto, 2001). 

Anggrek Phalaenopsis merupakan tanaman hias yang mempunyai nilai estetika 

tinggi.   Bentuk,ukuran, warna dan ketahanan bunga yang unik menjadikan daya 

tarik tersendiri dari spesies tanaman hias tersebut, sehingga banyak diminati oleh 

konsumen baik dari dalam maupun luar negri.  Dengan meningkatnya permintaan 

pasar akan anggrek Phalaenopsis dalam bentuk bunga potong dan tanaman pot, 

maka diperlukan usaha peningkatan kualitas dan kuantitas  penyediaan anggrek 

Phalaenopsis  lebih  banyak  dan  berkesinambungan. Pertumbuhan   vegetatif 

tanaman  anggrek  Phalaenopsis  dipengaruhi  oleh  kondisi  lingkungan  seperti 

cahaya, suhu, dan kelembaban serta faktor lain seperti jenis media dan konsentrasi 

larutan pupuk yang di berikan sangat menentukan produktivitas tanaman anggrek 

tersebut.  Tanaman anggrek Phalaenopsis dapat ditanam dalam pot pada berbagai 

media tanam seperti arang, pakis, moss, sabut kelapa, humus dan serut kayu. 

Dari berbagai jenis media tanam yang digunakan tentunya ada kelemahan dan 

kelebihannya.   Media tanam arang tidak mudah lapuk, tidak mudah di tumbuhi 

cendawan dan bakteri, tetapi sulit mengikat air dan miskin zat hara.  Media tanam 

pakis mempunyai daya mengikat air, aerasi dan draenasi yang baik, lapuk secara 

perlahan-lahan, namun mengandung unsur hara yang sangat sedikit.  Sedangkan 

media tanam moss, sabut kelapa, humus dan serut kayu memiliki kesamaan yaitu 

kemampuannya  menyimpan  air  yang  sangat  besar  dan  mengandung  zat  hara 

organik namun serangan hama dan penyakit sering terjadi pada bagian akar 

terutama untuk media tanam sabut kelapa dan humus (Setiawan 2003). 

Di Indonesia pada umumnya tanaman anggrek Phalaenopsis yang di budidayakan 

dengan menggunakan media tanam pakis yang berasal dari tanaman paku-pakuan 

(Alsophila glauca) diambil dari hutan, namun bila pakis yang tumbuh di hutan di 

ambil   terus   menerus   untuk   media   tanam   anggrek   di   khawatirkan   akan 

mengganggu ekosistem.  Untuk menghindari hal tersebut maka perlu dicari bahan 

lain sebagai media tanam alternatif   yang lebih banyak  mengandung unsur hara 

dan mudah diperoleh. 

Anggrek Phalaenopsis  merupakan  tanaman  epifit  sehingga  penyerapan 

unsur hara dari akar sangat terbatas.  Penyerapan hara dapat ditingkatkan dengan 

cara memberikan pupuk melalui daun. Hal ini didukung oleh pernyataan (Iswanto, 

2001) bahwa penyerapan hara pada tanaman anggrek Phalaenopsis 90% terjadi 

melalui daun.   Tanaman anggrek Phalaenopsis memiliki laju pertumbuhan yang 

sangat lambat hal ini membutuhkan strategi pemberian konsentrasi larutan pupuk 

secara tepat agar penyerapanya memberikan pengaruh nyata terhadap percepatan 

pertumbuhannya. 

Untuk memasok pertumbuhan anggrek Phalaenopsis dalam pot, salah satu 

caranya  dapat  dilakukan dengan pemberian pupuk daun, karena dalam pupuk 
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daun sudah terdapat unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman anggrek, seperti 
pupuk daun Grow More. Unsur Nitrogen berpengaruh meningkatkan 

pertumbuhan   vegetatif,  Posfor  berpengaruh  untuk  merangsang  pertumbuhan 

generatif, inisiasi akar, dan  pendewasaan tanaman, sedangkan kalium berfungsi 

sebagai katalisator (Ginting, 2001).  Kebutuhan tanaman anggrek tersebut dapat 

dipasok  dengan  pemberian  pupuk  daun  namun   strategi  untuk  memberikan 

konsentrasi larutan yang tepat pun sangat penting jangan sampai suatu perusahaan 

kerugian  akibat  penggunaan  pupuk  yang  berlebihan  atau  bahkan   tanaman 

kekurangan hara. Dari uraian di atas maka didalam penelitian ini akan diuji 

pengaruh berbagai jenis media tanam dan konsentrasi larutan pupuk daun yang 

berbeda terhadap  ertumbuhan vegetatif fase seedling anggrek Phalaenopsis. 

1. Perumusan Masalah 

Pada  umumnya   anggrek   yang   tumbuh   di   alam   bebas   mempunyai 

pertumbuhan yang optimal, dikarenakan  lingkungan  tersebut merupakan 

habitatnya.  Namun  tidak  menuntut  kemungkinan  kalau  anggrek  dari  genus 

Phalaenopsis   ini  dapat  pula  tumbuh  dengan  optimal  di  dalam  pengawasan 

manusia,  misalnya  dalam  pot.  Tentunya  harus  dengan  perawatan  atau  sistem 

budidaya yang intensif terutama untuk memenuhi kebutuhan   hidupnya, 

dikarenakan pada tempat yang kita  sediakan terkadang tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkan tanaman tersebut. Dengan penggunaan media tanam yang tepat 

serta pemberian konsentrasi larutan pupuk yang diberikan  sesuai dengan yang 

dibutuhkan  tanaman  maka  keadaan  tersebut  dapat  diimbangi,  salah   satunya 

dengan  penggunaan  media  tanam  humus  yang  bisa  mengurangi  konsentrasi 

pemberian  pupuk,  hal  ini  dapat  memecahkan  permasalahan  sistem  budidaya 

tanaman  anggrek dari genus Phalaenopsis dengan biaya produksi yang rendah 

tetapi pertumbuhan tanaman optimal. 
2. Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  pemberian 

konsentrasi  larutan  pupuk  daun  dan  media  tanam yang  berbeda  dan  interaksi 

keduanya terhadap pertumbuhan vegetatif fase seedling anggrek Phalaenopsis. 
3. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini  untuk  memanfaatkan  bahan-bahan  organik  yang  terdapat 

disekitar  kita,  hal ini secara tidak langsung dapat membantu masyarakat dalam 

melakukan budidaya tanaman anggrek Phalaenopsis dengan biaya produksi yang 

relatif  rendah,  namun  dapat  menyokong  pertumbuhan  tanaman  dengan  baik. 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  yang  tepat  bagi 

petani  anggrek  dan  digunakan  sebagai  bahan   pertimbangan  pada  program 

pengembangan dan peningkatan kualitas tanaman hias tentang pengaruh 

pemberian konsentrasi larutan pupuk dan  media tanam yang berbeda terhadap 

pertumbuhan vegetatif fase seedling anggrek Phalaenopsis. 
4. Tinjauan Pustaka 

a. Sejarah Anggrek Phalaenopsis 
Phalaenopsis adalah salah satu genus anggrek yang memiliki kurang lebih 

40-60 spesies, jumlah varietasnya sekitar 140 jenis, 60 diantaranya terdapat di 

Indonesia  (Iswanto, 2001).  Selama ini pemahaman nama Phalaenopsis sering 

disalah artikan dengan anggrek bulan. Padahal anggrek bulan atau Phalaenopsis 

amabilis hanyalah salah satu spesies dari genus Phalaenopsis. Nama 

Phalaenopsis berasal dari bahasa yunani, yaitu ”Phalaina” yang berarti kupu- 
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kupu, dan  ”opsis”  yang  berarti  menyerupai. Dengan  demikian  Phalaenopsis 
berarti  menyerupai  kupu-kupu  (Setiawan,  2003). Blume,  seorang  ahli  botani 

berkebangsaan   Belanda,   yang   memberi   nama   genus   anggrek   ini   dengan 

Phalaenopsis  pada tahun 1825, nama tersebut muncul manakala ia menjumpai 

untuk pertama kalinya  Phalaenopsis di dalam hutan dan mengira telah melihat 

sekawanan kupu-kupu putih yang  tengah hinggap pada sebatang ranting kayu. 

Karena  kawasan  penyebarannya  sangat  luas  dengan  variasi  agroklimat  yang 

berbeda-beda, variasi bentuk dan ukuran bunganya sangat beragam.  Di Indonesia 

yang paling dikenel adalah Phalaenopsis amabilis  disebut sebagai bunga puspa 

pesona bangsa yang merupakan jenis asli dari Indonesia yang sudah di kenal sejak 

jaman  Hindu  walaupun  belum  dibudidayakan.  Sebagian  bukti  sejarah,  bentuk 

angrek bulan ini sudah ditemukan dalam relif Candi, ukiran keris, maupun motif 

batik tradisional kuno. 

b. Syarat Tumbuh 

Melihat cara  hidupnya  di  alam,  anggrek  Phalaenopsis  termasuk  jenis 

epifit. Jenis  ini hidup menumpang pada pohon lain tanpa merugikan tanaman 

inangnya. Karena itu  pertumbuhan anggrek Phalaenopsis selalu ternaungi oleh 

ranting  atau  daun  pohon.  Karena  ternaungi  cahaya  matahari  yang  dibutuhkan 

anggrek Phalaenopsis tidak terlalu tinggi hanya 20-50% untuk mendapatkan hasil 

yang optimum, sebaiknya anggrek Phalaenopsis ditempatkan di tempat yang agak 

teduh. Di tempat yang terbuka atau tidak ternaungi, suhu udara menjadi  lebih 

tinggi dibandingkan di tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari secara 

langsung   sementara  itu  semakin  tinggi  tempat  semakin  rendah  suhu  udara 

(Linuhung, 2001).   Biasanya anggrek hasil budidaya memerlukan suhu maksimal 

29
0
C  dan  suhu  minimal  15

0
C. Berdasarkan  kebutuhan  suhu,  Phalaenopsis 

ternasuk jenis anggrek tipe hangat suhu malam hari yang diperlukan antara 21- 

24
o
C dan siang hari antara 24-29

o
C semakin tinggi suhu pada batas toleransi ini 

semakin  bagus  untuk merangsang pertumbuhan vegetatifnya (Setiawan, 2003). 

Selain intensitas cahaya  dan suhu yang perlu di perhatikan adalah kelembaban 

karena tanaman anggrek memiliki kelembaban nisbi cukup tinggi, yakni 60-85% 

walaupun  demikian  tanaman  anggrek  ini  tidak  menyukai  udara  yang  kelewat 

basah.(Iswanto, 2001). Pada malam hari, kelembaban dijaga agar  tidak terlalu 

tinggi karena itu media tanam didalam pot tidak boleh terlalu basah. Kelembaban 

yang  sangat  rendah,  terutama  pada  siang  hari  dapat  diatasi  dengan  cara 

memberikan semprotan air disekitar tempat penanaman dengan memakai sprayer. 

c. Media tanam 

Pada perinsipnya, media tanam yang digunakan harus memiliki 

kemampuan untuk menjaga kelembaban, tetapi tidak boleh menahan air secara 

berlebih,  tidak   mudah  lapuk  (dapat  bertahan  2  -  3  tahun),  tidak  mudah 

mengendap, drainase dan airase  baik, dan menyediakan atau menyimpan unsur 

hara  (Setiawan,  2003).  Anggrek  Phalaenopsis  akan  tumbuh  baik  pada  media 

dengan derajat keasaman (pH air) antara 5,0 - 6,5 (Iswanto, 2001). 

Macam-macam media tanam anggrek Phalaenopsis yaitu: arang, pakis, 

moss, sabut kelapa, humus dan serut kayu. 
- Arang 
Arang banyak  di  gunakan  sebagai  media  tanam  untuk  anggrek  Dendrobium. 

Untuk penanaman anggrek Phalaenopsis jarang dipergunakan hal ini disebabkan 

arang sukar mengikat  air dan mempunyai zat hara yang sangat sedikit.   Tetapi 
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terdapat keunggulan  diantaranya  mempunyai  kemampuan  aerasi  dan  drainase 

yang baik sehingga tidak mudah menjadi lapuk dan tidak mudah ditumbuhi jamur 

serta bakteri. Dalam  media  tanam arang kebusukan akar juga jarang ditemui 

(Ginting, 2001). 
- Pakis 

Pakis yang banyak digunakan sebagai media tanam anggrek Phalaenopsis berasal 

dari batang tumbuhan paku Alsophia glaica.  Banyak nilai lebih dari pakis sering 

dipilih sebagai media karena: Pakis mempunyai kemampuan menyimpan air tetapi 

tidak berlebih, pakis terdiri dari serabut-serabut yang kaku sehingga membentuk 

celah-celah udara kecil (aerasi) yang memudahkan akar tanaman anggrek tumbuh 

kesegala arah dan kelebihan air dalam media pun dapat dengan mudah mengalir 

kebawah (drainase), pakis mengandung zat hara organik yang dibutuhkan untuk 

membantu  pertumbuhan  anggrek  Phalaenopsis,  media  tanam  ini  tidak  mudah 

lapuk atau pelapikannya berlangsung lama, selain itu daya tahan media dapat 

mencapai 2 - 3 tahun tergantung dari usia pakis tersebut.  Selain kelebihannya, ada 

pun  kekurangannya yaitu pakis yang baik, tua, berwarna coklat tua hitam sulit 

diperoleh. Biasanya pakis yang dijual di pasaran ialah pakis muda dan berwarna 

coklat muda, pakis muda ini cepat menjadi busuk. 

- Moss 

Media tanam ini ada yang diimpor dari New Zealand dan ada juga yang lokal. 

Media tanam  ini memiliki kemampuan menyimpan air yang sangat besar dan 

mengandung zat hara organik yang diperlukan untuk pertumbuhan Phalaenopsis. 

Bila media tanam ini digunakan, penyiraman dilakukan cukup dua kali seminggu. 

Penggunaan  media  tanam  moss  harus  benar  agar  air   yang  disimpan  tidak 

kelebihan karena dapat menyebabkan resiko busuk akar. Pertama-tama  media 

tanam ini direndam didalam air bersih selama 1 - 2 jam, volume moss akan 

bertambah besar, kemudian moss harus diperas kuat-kuat lalu dimasukan dengan 

volume padat kedalam pot yang telah dipersiapkan. 

- Sabut Kelapa 

Sabut kelapa yang belum diproses memiliki sifat mudah lapuk dan mudah busuk 

sehingga  dapat  menjadi sumber penyakit yaitu tumbuhnya  jamur dan bakteri. 

Sabut kelapa tua dapat  diproses dengan menghilangkan serbuknya dan tinggal 

serat-seratnya. Serat-serat  ini  tidak   mudah  lapuk  dan  busuk,  mempunyai 

kemampuan menyimpan air yang baik, memiliki daya aerase dan draenase yang 

baik serta mengandung zat hara organik. 

- Humus 

Humus mempunyai beberapa keunggulan yaitu: lebih banyak mengandung unsur 

hara karena dibentuk dari sisa-sisa tumbuhan terutama unsur nitrogen (N), mudah 

didapat disekitar kita, mampu mengikat air (menjaga kelembaban) terutama untuk 

anggrek  Phalaenopsis. Tetapi  tentunya  humus  juga  mempunyai  kekurangan 

diantaranya  mudah  ditumbuhi  hama  dan   penyakit,  maka  penangananya  tak 

gampang harus di seterilkan terlebih dahulu dengan cara dikukus atau di goreng 

tanpa minyak. 

d. Pemupukan 

Ada beragam  cara  memupuk  anggrek,  namun  yang  banyak  dilakukan 

adalah pemupukan lewat daun karena lebih efektif dibandingkan cara lain.  Alasan 

logisnya adalah daun mampu menyerap pupuk sekitar 90%, sedangkan akar hanya 

mampu menyerap 10% (Iswanto, 2001).  Bila pemupukan dilakukan lewat daun, 



PKMP-2-15-6  
 

 
 
 

kandungan unsur  hara  dalam  pupuk  bakal  langsung  masuk  kejaringan  tubuh 

tanaman  melalui pembuluh daun atau kutikula.   Umumnya pemupukan melalui 

daun menggunakan alat  semprot namun ada juga yang dilakukan dengan cara 

langsung menyiram daun tanaman. Pada  umumnya konsentrasi larutan pupuk 
daun  yang  digunakan  untuk  tanaman  anggrek  sebanyak  2  g/liter  air,  namun 

keadaan tersebut bisa berubah tergantung kondisi tanaman misalnya untuk  fase 

vegetatif, penelitian yang sudah dilakukan konsentrasi larutan pupuknya antara 
0,5 g/liter air sampai 2 g/liter air, hasil penelitianya konsentrasi larutan 1 g/liter air 

pada media  pakis pada tanaman yang baru saja dikeluarkan dari botol (proses 

aklimatisasi)  menunjukkan  hasil  yang  paling  bagus  (Fatmawati  dan  Susianti, 

2004). Pemupukan  dilakukan  satu  kali  per  minggu,  waktu  yang  baik  untuk 

menyemprotkan pupuk adalah antara pukul 07.00-09.00 atau pukul 15.00-17.00. 

Pasalnya pada jam-jam tersebut hanya sedikit terjadi penguapan sehingga bahan 

makanan dapat lebih banyak diserap oleh daun (Iswanto, 2001). 

Jenis  pupuk  yang  dipakai  untuk  anggrek  umumnya  berupa  pupuk 

majemuk, yaitu pupuk yang mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro. 

Unsur hara makro adalah unsur hara yang banyak dibutuhkan tanaman contohnya 

C, H, K, N, P, S, Mg dan Ca.   Sedangkan  unsur hara mikro adalah unsur hara 

yang sedikit dibutuhkan tanaman contohnya Cu,  Zn, Mo, Cl, dan Fe. Namun 

syarat utama pupuk untuk anggrek harus  mengandung tiga unsur hara penting 

yakni nitrogen (N), fhosphor (P), dan kalium (K). Dalam aplikasinya pemberian 

pupuk harus menyesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman.   Untuk 

membedakan kebutuhan pupuk dari setiap fase  pertumbuhan, dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 

 
Tabel 2 : Perbedaan Kebutuhan Pupuk Setiap Fase Pertumbuhan 

Fase 
Pertumbuhan 

N P K Dosis Per minggu 

Seedling 
Tanaman muda 
Tanaman dewasa 

60% 
30% 

10% 

30% 
30% 

60% 

10% 
30% 

10% 

1 g/liter air 
2 g/liter air 

2 g/liter air 

Sumber : Sandra, 2001. 

 
Apabila pemupukan dilakukan setiap hari maka pupuk diencerkan tujuh 

kali. Contoh pupuk daun Grow More untuk seedling dosis perminggu menjadi 1 g/ 

7 liter air.  Formulasi pupuk dilengkapi unsur hara makro dan mikro yaitu pupuk 

anorganik   yang  diperlukan  untuk  memacu  pertumbuhan  dan  perkembangan 

tanaman anggrek (Setiawan, 2003). 

 
METODE PENELITIAN 

1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan dirumah setengah bayang Fakultas Pertanian 

Universitas Sultan  Ageng  Tirtayasa,  Serang. Penelitian  ini  dilaksanakan  dari 

bulan Maret sampai bulan Agustus 2006. 
2. Bahan dan Alat 

Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  tanaman  anggrek 

Phalaenopsisi hibrid lokal fase seedling, media tanam (arang, pakis, moss, sabut 

kelapa, dan humus), pupuk  daun vegetatif (Grow More), bakterisida, fungisida 
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dan label.  Alat-alat yang dibutuhkan adalah pot, handsprayer, alat pengukur pH, 

termometer, hidrometer, paranet, plastik, alat timbang, alat tulis dan rak pot. 

3. Metode Penelitian 
a.  Rancangan Percobaan 
Percobaan ini akan disusun menurut Faktorial dalam Rancangan Acak Lengkap 

(RAL)  dengan  5  ulangan.  Perlakuan  penanaman  anggrek  Phalaenopsis  pada 

beberapa jenis media tanam dan beberapa konsentrasi pupuk Grow More sebagai 

berikut. 
 

 
 

Faktor I (M) adalah penggunaan media tanam yang berbeda, dengan 5 jenis : 

1. 1. Arang = m1 

2. 2. Pakis = m2 

3. 3. Moss = m3 

4. 4. Sabut kelapa = m4 

5. 5. Humus = m5 

Faktor II (P) adalah konsentrasi larutan pupuk Grow More yang berbeda, dengan 

5 level : 

1. 0,5 g/liter air = p1 

2. 1 g/liter air = p2 
3. 1,5 g/liter air = p3 
4. 2 g/liter air = p4 
5. 2,5 g/liter air = p5 
Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  sidik  ragam  dengan  metode 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) sebagai berikut : 

Yij =  μ  +  ai  + bj + (ab)ij + Єij 

Keterangan: 

Yij  =  Hasil pengamatan pada perlakuan a ke-i (i=1,2,3,4,5,), dan 

b ke-j (j=1,2,3,4,5,) 

μ =  Nilai tengah populasi 

ai  =  Pengaruh perlakuan faktor a ke-i, untuk i = 1,2,3,4,5 

bj =  Pengaruh perlakuan faktor b ke-j, untuk j = 1,2,3,4,5 

(ab)ij  =  Pengaruh interaksi faktor a ke-i dan b ke- j 

Єij =  Pengaruh galat percobaan ke-ij 

Apabila hasil sidik ragam menunjukan pengaruh nyata maka dilakukan uji lanjut 

dengan Duncan Multiple Range Test (DMRT) dengan taraf 5%. 

 
4. Pelaksanaan 

a. Persiapan tanaman 
Tanaman yang digunakan adalah tanaman anggrek Phalaenopsis hibrida 

lokal (fase  seedling). Ciri utama tanaman fase seedling atau tanaman muda 

adalah  belum menghasilkan bunga. Biasanya dijual dalam pot-pot kecil, bila 

dibandingkan  bibit  dari   botol  dan  kompot  pertumbuhannya  lebih  seragam. 

Beberapa  faktor  yang  perlu  diperhatikan  dalam  melihat  bibit  tanaman  muda 

sebagai berikut: 

- Akar, batang ,daun harus tampak sehat. 

- Warna daun harus hijau mulus tanpa bercak. 

- Pilih daun yang lebar dan tebal diantara bibit yang ada. 



PKMP-2-15-8  
 

 
 
 

Setelah  tanaman  tersedia,  tanaman  kemudiaan  di  repoting,  yaitu  tindakan 

membongkar  ulang  media  tanam  dan  tanaman  itu  sendiri  secara  menyeluruh, 

untuk  mengganti  media  tanam  yang  lama  dengan  media  tanam  yang  sesuai 

perlakuan. Sebelum ditanam terlebih  dahulu di rendam pada larutan fungisida 
selama lima menit dengan konsentrasi larutan 2  g/liter  air, kemudian tanaman 

tersebut ditiriskan sampai kering. 

b. Persiapan media tanam 

Larutan fungisida dan larutan bakterisida dengan konsentrasi larutan yaitu 2 g/liter 

air untuk  merendam media yang akan digunakan dalam tempat yang terpisah 

selama  lima  menit,   kemudian  dicuci  bersih  dan  ditiriskan  sampai  kering. 

Pengisian media dilakukan dengan  meletakkan media pada masing-masing pot 

sesuai dengan perlakuan hingga 1 cm dibawah bibir pot. 

c. Penanaman dan pemeliharan tanaman 

Tanaman anggrek ditanam pada pot yang diberi media sesuai dengan perlakuan 

untuk satu tanaman per pot, kemudian tanaman tersebut ditempatkan pada tempat 

yang sesuai dengan syarat  tumbuh tanaman tersebut. Pemupukan dilakukan 1 

minggu sekali dengan konsentrasi larutan sesuai perlakuan, dengan cara disemprot 

keseluruh  bagian  tanaman terutama daun, pupuk yang digunakan Grow More 

vegetatif. Penyiraman   dilakukan   setiap   hari   pada   pagi   dan   sore   hari. 

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan bila terjadi gejala serangan. 

d.  Pengamatan 

Pertumbuhan  tanaman  akan  diamati  sampai  dengan  umur  14  minggu  setelah 

tanam.  Parameter yang akan diamati pada akhir percobaan ini adalah panjang 

daun terpanjang,  panjang akar terpanjang, jumlah daun, jumlah akar, dan berat 

basah. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan  hasil  pengamatan,  secara  umum  pertumbuhan  tanaman 

anggrek  Phalaenopsis fase seedling dalam penelitian ini dapat tumbuh dengan 

baik. Walaupun  demikian, selama penelitian ini berlangsung, serangan penyakit 

kerap kali menyerang tanaman  anggrek yang kami teliti seperti penyakit busuk 

lunak yang disebabkan oleh bakteri Erwinia carotovora, gejala serangan ditandai 

dengan munculnya bintik kecil lunak berwarna kecoklatan di permukaan daun dan 

berbau  tidak  sedap. Hal  ini  disebabkan  pada  saat  penelitian  ini  berlangsung 

sedang  musim  penghujan  sehingga  penyiraman  tanaman  dapat  mempertinggi 

kelembaban  lingkungan  yaitu  rata-rata  85%  selama  penelitian  berlangsung. 

Tetapi hal ini masih dapat dikendalikan dengan cara mengurangi penyiraman pada 

saat cuaca berawan atau  hujan dan segera memotong daun yang terinfeksi lalu 

disemprot  dengan  Physan  dengan  dosis  2  ml/liter  air  sejalan  dengan  anjuran 

(Setiawan, 2003).   Sehingga tidak mengganggu jalannya penelitian. 

Perlakuan yang diberikan pada penelitian ini dengan menggunakan berbagai 

jenis media  tanam dan konsentrasi larutan pupuk Grow More sampai saat ini 

telah menunjukkan perubahan pertumbuhan secara visual.  Parameter yang dapat 

diamati sementara ini adalah rata-rata jumlah daun dan panjang daun terpanjang. 

Sedangkan untuk parameter lainnya sementara ini tidak dapat diamati secara rinci 

karena  dikhawatirkan  akan  dapat  merusak  pertumbuhan  tanaman  selanjutnya 

sampai satu bulan kemudian. 
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Pada  pengamatan  jumlah  daun,  berdasarkan  analisis  ragam  dari  data 
pengamatan  sementara di lapangan, menunjukkan hasil bahwa perlakuan media 

tanam  dan  pemberian  pupuk  baik  secara  tunggal  maupun  interaksi  keduanya 

menunjukan berbeda tidak nyata terhadap jumlah daun anggrek Phalaenopsis fase 

seedling.  Namun  demikian  jika  dilihat  dari   hasil  rata-rata  perlakuan  faktor 

tunggal,  masing-masing  perlakuan  menunjukkan  hasil  yang  beragam. Dapat 

dilihat pada perlakuan media tanam, tanaman yang diberi perlakuan media moss 

dan   humus   sama   memiliki   jumlah   daun   paling   tinggi   yaitu   3,68   helai 

dibandingkan  dengan  media  tanam  lainnya  hal  ini  dikarenakan  media  tanam 

tersebut  memiliki  kecenderungan  mampu   mempertahankan  kelembaban  dan 

memberikan unsur hara.  Hal ini sejalan dengan pernyataan (Ginting, 2001) bahwa 

anggrek  epifit  menghendaki  kelembaban  yang  tinggi,  dengan   meningkatnya 

kelembaban secara buatan maka suhu akan menurun, dengan unsur hara yang 

cukup  serta  suhu  dan  kelembaban  yang  sesuai  maka  pertumbuhan  tanaman 

anggrek Phalaenopsis fase seedling menjadi baik. 

Sedangkan pada perlakuan pupuk, jumlah daun terbanyak terdapat pada 

tanaman anggrek yang diberi pupuk pada konsentrasi 0,5 g/l, hal ini disebabkan 

karena pada penelitian ini perlakuan media tanam yang digunakan adalah media 

tanam organik sehingga dapat memasok unsur hara melalui akar selain itu anggrek 

yang digunakan adalah anggrak Phalaenopsis pada  fase  seedling, fase ini tidak 

memerlukan konsentrasi larutan pupuk yang terlalu banyak cukup  1g/liter air 

(Sandra,  2001),  pernyataan  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  Fatmawati  dan 

Susianti (2004) konsentrasi larutan 1 g/liter air pada tanaman yang baru saja 

dikeluarkan dari botol (proses aklimatisasi) menunjukkan hasil yang paling bagus. 

Secara rinci data pengamatan  sementara ini dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai 

berikut : 

 
Tabel 1. Pengaruh media tanam dan pemberian pupuk terhadap jumlah daun 

anggrek Phalaenopsis fase seedling 

 
Perlakuan Jumlah daun 

 

Media Tanam Arang 3,48 
 Pakis 3,44 

 Moss 3,68 

 Sabut 3,28 

 Humus 3,68 

Konsentrasi Pupuk 0,5 g/l 3,60 
 1,0 g/l 3,40 

 1,5 g/l 3,56 

 2,0 g/l 3,52 

 2,5 g/l 3,48 
Sumber : Data dilapangan (2006) 

 
Pada pengamatan panjang daun terpanjang, berdasarkan analisis ragam 

dari data pengamatan sementara di lapangan, menunjukkan hasil bahwa perlakuan 

media  tanam  dan   pemberian  pupuk  baik  secara  tunggal  maupun  interaksi 

keduanya  memberikan  pengaruh  berbeda  tidak  nyata  terhadap  panjang  daun 

terpanjang anggrek Phalaenopsis fase seedling. Namun demikian, jika dilihat 
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data rata-rata perlakuan faktor tunggal menunjukkan hasil yang berbeda.   Pada 
perlakuan media tanam,  panjang daun terpanjang sampai saat ini terdapat  pada 

tanaman dengan  perlakuan   media tanam moss yaitu sebesar 11,90 cm.   hal ini 

dikarenakan media tanam moss memiliki kecenderungan mampu 

mempertahankan   kelembaban   dan   memberikan   unsur   hara   sehingga   dapat 

meningkatkan  perumbuhan  panjang  daun,  hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan 

(Djaafarer, 2003) bahwa fungsi media tanam untuk anggrek Phalainopsis adalah 

sebagai tempat melekatnya akar serta menyimpan air dan hara, sekaligus sebagai 

penyangga kelembaban tanaman. 

Sedangkan pada perlakuan pupuk, konsentrasi pupuk 1,5 g/l menunjukkan 

angka   rata-rata   yang   terbesar   yaitu   11,76   cm. Pemberian   pupuk   dapat 

menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi baik karena ada penambahan unsur- 

unsur  hara  yang  terkandung  di  dalam  pupuk  tersebut  hal  itu  sejalan  dengan 

penelitian  Dirdjopranoto  (2001)  bahwa  pemberian  pupuk  dapat  meningkatkan 

lebar  daun  bibit  hibrida  serta  berpengaruh  sangat  nyata  dibandingkan  dengan 

tanpa  pemupukan. Hasil  penelitian  lain  di  Balai  Penelitian  Tanaman  Hias 

menunjukan bahwa pemberian pupuk pelengkap cair Hyponex   cukup baik untuk 

pertumbuhan vegetatif tanaman anggrek hibrida (Widiastoety, 1994).   Pemberian 

pupuk memberikan perbedaan yang nyata pada pertumbuhan tanaman anggrek 

pada fase vegetatif, hal ini dapat dimengerti karena pupuk yang diberikan dapat 

mensuplai ketersediaan hara (N-P-K), yang dilepaskan dari pupuk sehingga dapat 

menjaga  atau  memenuhi   kebutuhan  tanaman  selama  pertumbuhan  (Ginting, 

2001). Anggrek yang digunakan adalah anggrak Phalaenopsis pada fase seedling, 

fase ini tidak memerlukan konsentrasi larutan  pupuk yang terlalu banyak cukup 

1g/liter  air   (Sandra,   2001),   pernyataan   tersebut   sejalan   dengan   penelitian 

Fatmawati dan Susianti (2004) konsentrasi larutan 1 g/liter air pada tanaman yang 

baru saja dikeluarkan dari  botol (proses aklimatisasi) menunjukkan hasil yang 

paling bagus.   Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini : 

 
Tabel 2. Pengaruh media tanam dan pemberian  pupuk terhadap panjang daun 

terpanjang  anggrek Phalaenopsis fase seedling 

 
Perlakuan  Panjang daun terpanjang 

Media Tanam Arang 11,56 
 Pakis 11,27 

 Moss 11,90 

 Sabut 10,82 

 Humus 11,08 

Konsentrasi Pupuk 0,5 g/l 
1,0 g/l 

10,57 
11,33 

 1,5 g/l 11,76 

 2,0 g/l 11,72 

 2,5 g/l 11,17 
Sumber : Data dilapangan (2006)   

 

KESIMPULAN 
  

Dari hasi pengamatan sementara di lapangan data menunjukan berbeda 
tidak  nyata  terhadap  dua  parameter  yaitu  jumlah  daun  dan  panjang  daun 
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terpanjang, yang  dapat  disimpulkan  sementara  bahwa  perlakuan  media  tanam 
moss memberikan hasil yang  baik sama dengan perlakuan media tanam humus 

dibandingkan dengan media tanam lainnya.  Hal ini dapat dijelaskan bahwa media 

tanam moss dan humus memiliki kemampuan menyimpan air yang sangat besar 

dan mengandung zat hara organik yang diperlukan untuk pertumbuhan vegetatif 

fase seedling Phalaenopsis sehingga mampu  memberikan lingkungan yang baik 

untuk tumbuhnya daun pada tanaman anggrek yang diteliti. Dilihat dari segi 

ekonomis,  media  tanam  humus  memiliki  keunggulan  selain  mudah  didapat 

harganyapun  murah,  bahkan  petani  dapat  membuatnya  sendiri  dari  sisa-sisa 

tanaman lain yang dikomposkan atau mencari di lantai hutan. 

Sedangkan pada perlakuan pemberian pupuk terhadap parameter jumlah 

daun dan panjang daun terpanjang, konsentrasi larutan yang paling baik sementara 

ini  dapat  disimpulkan,  dari  dua  parameter  yang  dapat  diamati  terdapat  dua 

konsentrasi yang berbeda yang memberikan hasil yang baik, yaitu konsentrasi 0,5 

g/l memberikan pengaruh yang baik terhadap jumlah daun sedangkan konsentrasi 

1,5 g/l memberikan pengaruh yang baik terhadap panjang daun terpanjang.  Hal 

ini dapat  dimengerti bahwa pertumbuhan vegetatif anggrek Phalaenopsis fase 

seedling  tidak  memerlukan  pemberian  konsentrasi  larutan  pupuk  yang  terlalu 

pekat dikarnakan tanaman masih terlalu muda belum siap menerimanya, ditambah 

penggunaan  media  tanam  organik  yang  mengandung  unsur  hara  didalamnya 

sehingga dapat memasok unsur hara pada pertumbuhan  tanaman. Kesimpulan 

lebih  lanjut  perlu  data  yang  lengkap  sampai  akhir  penelitian  untuk  dapat 

menyimpulkan pemberian pupuk mana yang paling baik. 
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