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ABSTRAK 

Setiap fase pertumbuhan anggrek Dendrobium mempunyai pangsa pasar sendiri 

dan juga bernilai jual tinggi. Usaha pembungaan anggrek Dendrobium dari fase 

tanaman  dewasa  hingga  tanaman  berbunga  membutuhkan  waktu  3-4  bulan. 

Konsumen lebih menyukai  tanaman yang sudah berbunga, karena mereka tidak 

ingin salah dalam membeli anggrek yang disukai. Kebutuhan tanaman agar tetap 

berbunga memerlukan perawatan yang  tepat. Usaha  Pembungaan dan 

pengembangan produk perawatan tanaman  anggrek Dendrobium ini bertujuan 

agar terwujudnya usaha baru dalam bidang pembungaan  dan pengembangan 

produk perawatan tanaman anggrek dan mampu menjual kepada konsumen yang 

lebih   luas   sehingga   dapat   memberikan   keuntungan   baik   aspek   finansial, 

pengetahuan dan ketrampilan, terwujudnya mitra usaha dalam pengembangan 

budidaya  tanaman  anggrek,  serta  terwujudnya  jaringan  pemasaran  berbagai 

produk perawatan  anggrek yang lebih luas. Hasil kegiatan dilakukan analisis 

kelayakan usaha. Dari analisis  usaha diperoleh hasil bahwa dari total biaya 

sebesar Rp.5.528.500,- dalam waktu 3 bulan  telah diperoleh total penerimaan 

Rp.5.938.000,-  dengan  perolehan  keuntungan  sebesar  Rp.409.500,-.  Analisis 

kelayakan  usaha  dilihat  dari  berbagai  sisi  yaitu  dengan  BEP  harga  sebesar 

Rp.21.938,-, Payback periode 2 bulan 8 hari, B/C ratio sebesar 0,074 dan R/C 

ratio 1,074. Dari analisis kelayakan usaha diketahui bahwa usaha ini layak untuk 

dilanjutkan dan dikembangkan. Kesimpulan yang diperoleh dari usaha ini antara 

lain;  adanya  usaha  baru  dan  telah  mampu  menjual  kepada  konsumen  baik 

konsumen  akhir  maupun  pedangan  tanaman   hias,  serta  telah  memberikan 

keuntungan  finansial,  bertambahnya pengetahuan dan keterampilan; 

terbentuknya suatu mitra usaha baru, yaitu  dengan  adanya kerjasama dengan 

pekebun senior dan skala usaha yang lebih besar,  pengadaan  sarana produksi, 

serta dengan pedagang. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Usaha budidaya tanaman anggrek secara komersial di Indonesia 

mempunyai prospek yang sangat baik. Kebutuhan pasar domestik masih sangat 

besar  dengan  makin  banyak  event-event  yang  memanfaatkan  anggrek  sebagai 

hiasan utama, khususnya di kota-kota besar. Tiap-tiap fase pertumbuhan anggrek 

masing-masing mempunyai pangsa pasar  sendiri dan juga bernilai jual tinggi, 

misalnya  pada  tahap  bibit  yang  berukuran  kecil  dalam  botol  dimungkinkan 

mendapatkan   bibit   jenis   baru   yang   mempunyai   banyak   kelebihan.   Untuk 

memperoleh  bibit  jenis  baru  dalam  botolan  yang  merupakan  hasil  silangan, 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kegiatan tersebut membutuhkan sarana 
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dan fasilitas  pendukung  berupa  laboratorium  serta  membutuhkan  waktu  yang 

relatif lama untuk menghasilkan. 

Tahap vegetatif dimulai dari bibit anak semai dalam kompot (community 

pot)  lalu  dibesarkan  menjadi  tanaman  dewasa,  pada  tahap  ini  membutuhkan 

pemeliharaan yang lebih rutin. Tahap tanaman dewasa hingga tanaman berbunga 

memerlukan waktu yang lebih singkat  dari tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap 

ini membutuhkan perawatan/pemeliharaan selama 3-4  bulan saja, dan tanaman 

menghasilkan nilai jual tinggi serta banyak disukai oleh konsumen baik sebagai 

anggrek hias dalam pot maupun anggrek bunga potong, sehingga bagi pemula 

dapat  melakukan  usaha  pembesaran  tanaman  pada  tahap  ini  karena  resiko 

kegagalan lebih kecil. 

Kunci  keberhasilan  pembudidayaan  dan  membuat  tanaman  anggrek 

Dendrobium  tetap indah dan cantik salah satunya ditentukan oleh teknik dan 

intensitas perawatannya. Kebutuhan perawatan anggrek didukung dengan 

pemilihan jenis dan dosis pupuk yang tepat untuk setiap tahap pertumbuhan dan 

perkembangan   yaitu  mulai  bibit  dalam  botolan,  kompot  (community  pot), 

seedling, remaja dan fase berbunga. Berdasarkan hal tersebut maka, pada setiap 

tahapan  bila  terjadi  keterlambatan   dalam  pemasaran,  tanaman  masih  tetap 

menghasilkan  nilai  jual  tanpa  ada  peluang  yang   terbuang  percuma.  Untuk 

menunjang penampilan tanaman anggrek, sehingga bukan saja dapat  dinikmati 

dari  keindahan  bunganya,  tetapi  juga  dapat  dikombinasikan  dengan  materi 

pendukung penampilan seperti pot hias, rak tanaman. 

Penyediaan materi pendukung penampilan tersebut juga menjadi peluang 

bisnis  bersamaan dengan produk perawatan yang lain dalam upaya memberikan 

jasa pelayanan bagi konsumen yang memerlukan bantuan perawatan, 

menyemaikan  benih  hasil  silangan  menjadi  bibit,  menyilangkan,  maka  dalam 

usaha ini juga dikembangkan jasa  pelayanan untuk keperluan diatas. Untuk itu 

akan  lebih  menguntungkan  apabila  penjualan   produk  disertai  pula  dengan 

panduan perawatan dalam bentuk leaf let. 
 

Perumusan Masalah 

Dari berbagai jenis anggrek yang ada, konsumen lebih banyak memburu 

Dendrobium   memiliki  variasi  warna  dan  bentuk  bunga  beragam,  sehingga 

konsumen  yang  cepat   bosan  selalu  memiliki  pilihan.  Kelebihan  lain  dari 

Dendrobium adalah pemeliharaan yang relativ mudah, sehingga masyarakat awam 

tidak sulit menikmati keindahannya, sifat yang mudah dan rajin berbunga, bunga 

mekar  bisa  bertahan  hingga  30  hari  serta  penanaman  di  daerah  panas  justru 

membuat anggrek Dendrobium tumbuh maksimal. Bagi konsumen, seluruh sifat 

tersebut  tidak  mudah  digantikan  oleh  tanaman  lain,  apalagi  semua  kelebihan 

tersebut bisa diperoleh dengan harga terjangkau. 

Usaha  pembungaan  anggrek  Dendrobium  dari  fase  tanaman  dewasa 

hingga  tanaman berbunga membutuhkan waktu 3-4 bulan, selain itu konsumen 

bisaanya lebih  menyukai tanaman yang sudah berbunga karena konsumen tidak 

ingin salah dalam membeli anggrek yang disukai. Kebutuhan tanaman agar tetap 

berbunga memerlukan perawatan yang tepat. Oleh karena itu, diadakannya usaha 

pembungaan dan pengembangan produk perawatan agar tanaman anggrek mereka 

dapat  berbunga  secara  kontinyu  dan  sehat,  selain  itu  lebih  menarik  dengan 

tampilan pot yang telah didesain. 



PKMK-1-9-3  
 

 
 
 

Tujuan Kegiatan 
Tujuan dari kegiatan ini adalah; terwujudnya usaha baru dalam bidang 

pembungaan dan pengembangan produk perawatan tanaman anggrek dan mampu 

menjual   kepada   konsumen   yang   lebih   luas   sehingga   dapat   memberikan 

keuntungan baik aspek finansial, pengetahuan dan ketrampilan; terwujudnya mitra 

usaha dalam pengembangan budidaya  tanaman anggrek. Terwujudnya jaringan 

pemasaran berbagai produk perawatan anggrek yang lebih luas. 

 
Manfaat Kegiatan 

Manfaat untuk waktu yang akan datang dari kegiatan ini antara lain; dapat 

menumbuhkan  jiwa  wirausaha  dalam  bidang  pembungaan  dan  pengembangan 

produk perawatan tanaman anggrek oleh mahasiswa sesuai dengan keterampilan 

dan  kemampuan  untuk  mengelola  usaha  di  bidang  agronomi  pada  umumnya 

secara professional, serta mendapatkan  jaringan kerja sama dengan pihak-pihak 

atau  mitra  usaha  lain  terkait  dengan  organisasi  atau  asosiasi-asosiasi  maupun 

pengusaha anggrek yang lebih besar. 
 

METODE PENDEKATAN 

Permintaan  pasar  Dendrobium  yang  tinggi  ternyata  tidak  diimbangi 

dengan peningkatan jumlah produksi. Untuk mengetahui pasar tanaman anggrek 

terlebih dahulu dilakukan pencarian informasi dengan melakukan survey ke pasar 

tanaman hias, dan kios-kios  tanaman hias. Perencanaan yang matang sebelum 

memutuskan  berkebun  atau  bertanam  anggrek  Dendrobium  akan  berpengaruh 

besar terhadap kesuksesan selanjutnya. 

Sebelum membuka kebun terlebih dahulu menentukan luasan yang akan 

dikelola, hal  ini berkaitan dengan jumlah dana (modal) yang ada, lokasi lahan 

dipilih  dengan   mempertimbangkan  keamanan,  ketersediaan  air,  kemudahan 

transportasi dan berkaitan dengan agroklimat. Atas dasar hal tersebut maka, lokasi 

yang dipilih adalah di Jl. Raya Solo-Sragen Km.6 palur-Karanganyar. 

Menentukan segmen atau jenis usaha anggrek  pot yang akan dipilih, dilakukan 

dengan menyesuaikan informasi pasar yang diperoleh dan  melakukan analisis 

kelayakan usaha. Segmen yang dipilih adalah segmen pembungaan dari anggrek 

remaja  hingga  berbunga,  hal  ini  mengikuti  tren  yang  sedang  berlaku  di 

masyarakat. Penyusunan analisis berupa analisis layak tidaknya suatu usaha yang 

dipilih,   karena   dengan   analisis   yang   tepat,   maka   kelayakan   usaha   dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pengadaan bibit/tanaman  anggrek  Dendrobium  dilakukan  dengan  cara 

kerjasama  atau membentuk jaringan dengan pekebun senior dan yang berskala 

usaha lebih besar. Bentuk kerjasama yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan 

dengan kedua belah pihak Usaha ini  bekerjasama dengan pekebun dari Daerah 

Istimewa  Yogyakarta  yaitu  CV.  Oktober  Orchid  yang  tepatnya  berlokasi  di 

Lempongsari-Sleman DIY. Kerjasama juga dilakukan dalam  pengadaan saprodi 

dan pedagang kios tanaman hias. 

Berhasil  tidaknya   usaha   bergantung   pada   teknologi   budidaya   yang 

dikuasai   oleh   pekebun,  juga  ditentukan  oleh  sumber  daya  manusia  yang 

mengelolanya. Untuk itu  dalam seluruh proses kegiatan usaha ini sepenuhnya 

dikelola  oleh  ketua  dan  anggota  pelaksana  kegiatan  PKMK,  dimana  setiap 

anggota  telah  mempunyai  bekal  dan   keterampilan   dalam  budidaya  anggrek 
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dengan mengikuti magang di pekebun anggrek senior dan skala usaha besar, yaitu 

di kebun CV. Sanderina Orchid (Parung – Bogor) dan di kebun CV. Borobudur 

Orchid (Magelang). 

Adapun  kerangka  metode  pendekatan  dalam  usaha  pembungaan  dan 

pengembangan produk perawatan anggrek Dendrobium adalah sebagai berikut: 

 
Pengumpulan informasi 

 

 
 

Permintaan pasar Konsumen ingin 

tanaman anggrek Perencanaan 

Usaha 

Analisis kelayakan usaha 

Usaha PKMK Kerjasama 

 
 
 

Pekebun Skala Besar Pengadaan Saprodi Kios Tan. Hias 

 
Gambar 1. Kerangka Metode Pendekatan Usaha 

 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada kegiatan usaha pembungaan dan pengembangan produk perawatan 

tanaman  anggrek Dendrobium ini, realisasi pelaksanaan dimulai dari; kegiatan 

persiapan dan pembuatan bangunan serre beserta rak tanaman yang dilaksanakan 

pada akhir bulan ke-1 dan selesai pada bulan ke-2. Pengadaan tanaman dilakukan 

pada bulan ke-2 yaitu dengan membeli tanaman anggrek Dendrobium remaja siap 

berbunga sebanyak 250 tanaman beserta media tanam dan pot. 

Pengembangan produk ikutan, merancang dan membuat tips perawatan 

serta pembuatan leaf let, mengemas media pakis, moss, kaliandra dan arang kayu 

yang sudah steril  dan siap digunakan serta paket-paket perawatan yang terdiri 

atas; sprayer, injeksi, ZPT (Novel  Grow), pupuk, pestisida, dan tips perawatan 

tanaman anggrek dilaksanakan pada bulan ke-1, Pemeliharaan tanaman dilakukan 

setiap minggu. Dari seluruh kegiatan yang direncanakan  hanya  pembuatan pot 

hias (lebih menarik) untuk membedakan produk dari pengusaha anggrek yang lain 
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yang belum terlaksana, hal ini dikarenakan waktu pembuatan yang cukup lama 

dan memerlukan biaya yang besar. 

Pengadaan bibit dan tanaman serta dalam pemasaran dilakukan dengan 

kerjasama.  Kerjasama  dilakukan  baik dengan  pekebun  senior  maupun  dengan 

pedagang kios. Kerjasama dengan CV. Oktober Orchid dilakukan karena melihat 

ada  beberapa  keuntungan  yang  diperoleh  antara  lain  yaitu  adanya  kepastian 

mendapatkan bibit/tanaman anggrek, harga tanaman yang relatif lebih murah dan 

jika pembelian dalam volume yang besar (pembelian  partai) akan mendapatkan 

potongan  harga,  selalu  menyediakan  bibit/tanaman  jenis-jenis  terbaru  sesuai 

denga tren yang ada dan biasanya tanaman yang disediakan sama dengan tanaman 

para pekebun di Jakarta dan Bogor, Bersedia menyediakan bibit botolan, Bersedia 

kerjasama membiakan tanaman hasil silangan dengan menyediakan laboratorium 

kultur jaringan serta lokasi yang tidak terlalu jauh. 

Usaha  pembungaan   dan   pengembangan   produk   perawatan   tanaman 

anggrek Dendrobium, telah terlaksana selama 3 bulan dengan lahan seluas 21 m
2 

dengan tanaman  Dendrobium dewasa berjumlah 250 pot. Harga beli tanaman 

Dendrobium dewasa Rp.10.000,- per pot dan harga jual Rp.22.500,- sampai Rp. 
25.000,- . Dari 250 pot yang telah terjual adalah 143 pot dengan penerimaan Rp. 
5.712.500,-. Sedangkan paket produk perawatan berjumlah 10 paket dengan harga 

beli per  paket  Rp.19.400,- dan harga jual per paket Rp.25.000,-. Dari 10 paket, 

telah terjual 9 paket  dengan penerimaan Rp. 225.500,-. Total penerimaan yang 

diperoleh dari tanaman dan paket produk perawatan berjumlah Rp.5.938.000,-. 

Total biaya  yang  dikeluarkan  adalah  Rp.528.500,-,  sehingga  diperoleh 

keuntungan  sebesar Rp.409.500,-. Dari analisis kelayakan usaha diperoleh BEP 

harga Rp.21.938,- yang berarti bahwa usaha ini berada pada titik impas bila harga 

jual  adalah  Rp.  21.938,-,  Payback  Periode  diperoleh  angka  sebesar  2,8  yang 

berarti bahwa modal yang diinvestasikan kembali dalam jangka waktu 2 bulan 8 

hari,  B/C  ratio  diperoleh  angka  0,074  yang  berarti  bahwa  keuntungan  yang 

diperoleh sebesar 7,4% dari total biaya, dan R/C ratio diperoleh angka  sebesar 

1,07 yang berarti bahwa setiap Rp.1,00 yang dikeluarkan dalam usaha ini akan 

memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 0,07 

Harga  jual  tanaman  berbeda  antar  konsumen,  jika  pembeli  adalah 

konsemen  akhir maka, harga jual sebesar Rp.25.000,- per pot sedangkan untuk 

konsumen pedagang dengan harga Rp.22.500,-. Sebagai pemula, maka harga 

yang ditentukan adalah harga penetrasi, sehingga harga jual ini masih di bawah 

harga pasar khususnya pasar bunga di daerah Surakarta yaitu Pasar Nangka yang 

menurut pemiliknya masih mendatangkan tanamannya dari daerah Jakarta. Dalam 

perkembangannya (usaha siklus ke-2) harga jual tanaman per pot akan bervariatif 

tergantung dari jenis anggrek Dendrobium yang diusahakan. 

Dari hasil analisis kelayakan usaha yang diperoleh maka, usaha ini masih 

layak untuk dikembangkan lagi  terutama di lihat dari R/C ratio yang angkanya 

lebih  besar  dari  satu   (R/C>1),  apalagi  dalam  siklus  usaha  berikutnya  dan 

seterusnya, ada sedikit perubahan. Hal ini disebabkan karena adanya penyusutan 

dari bangunan serre, sehingga biaya akan lebih berkurang dan keuntungan yang 

diperoleh juga akan semakin besar dengan angka R/C ratio  yang  semakin besar 

pula. 

Dalam memasarkan produk juga dilakukan kerjasama dengan pedagang 

kios tanaman hias dari daerah Sragen, hal ini sangat membantu keberlangsungan 
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usaha karena, dalam setiap 2 minggu sekali pedagang tersebut memesan tanaman 

± 25 pot dan pedagang tersebut meminta agar dipasok tanaman secara kontinyu. 

Hal inilah yang menjadikan peluang pasar yang masih terbuka lebar, akan tetapi 

permintaan tersebut belum dapat sepenuhnya terpenuhi. Cara lain untuk menarik 

konsumen  adalah  dengan  menyebarkan  leaf  let  sebagai  media  promosi.  Cara 

pemasaran produk yang dilakukan adalah: 

• Pemasaran  langsung  ke  konsumen,  bisaanya  konsumen  datang  sendiri  ke 
tempat usaha yang berada di Jl. Raya Solo-Sragen Km. 6 Palur-Karanganyar. 

• Pemasaran periodik ke pedagang tanaman hias, yaitu dengan cara mengirim 

tanaman yang dipesan oleh pedagang Khususnya pedagang dari Sragen.. 

• Pemasaran  incidental,  yaitu  dengan  mengikuti  pameran-pameran.  Kegiatan 

pameran yang  telah diikuti adalah Pameran Flora dan Fauna di RS Dr. Oen 
Surakarta pada tanggal 10-19 Maret 2006, Bazar Sekaten Keraton Surakarta 

pada tanggal 26 Maret-16 April 2006. 

Sistem penjualan yang dilakukan adalah cash and carry untuk konsumen 

akhir, sedangkan untuk pedagang pengecer bisaanya dengan melakukan 

pembayaran diawal transaksi, kemudian tanaman baru dikirim. Adapun aliran 

pemasaran  usaha  pembungaan  dan  pengembangan  produk  perawatan  tanaman 

anggrek terdapat pada Gambar 2 sebagai berikut: 
 

 

PKMK Anggrek Pameran/Bazar 
 
 
 
 
 
 
 

Pengecer Konsumen 

 

Gambar 2. Aliran Pemasaran 

 
.Dari kegiatan pemasaran yang telah dilakukan secara tidak langsung dapat 

memberikan  informasi  pasar  dengan  baik,  sehingga  dapat  mengetahui  secara 

persis produk-produk yang diminati oleh konsumen dengan harga yang masih bisa 

menguntungkan. Dari informasi inilah kemudian ditindaklanjuti dengan 

menambah koleksi berbagai  jenis tanaman anggrek. 
Mengingat  peluang  bisnis  tanaman  anggrek  ada  empat  yaitu  usaha 

kompot,  seedling, usaha tanaman dewasa dan usaha anggrek berbunga, dimana 

keempat segmen usaha  tersebut merupakan suatu proses atau mata rantai yang 

tidak dapat dipisahkan, maka perlu  adanya penambahan koleksi tanaman yang 

berupa bibit dalam botol, seedling/kompot,  Dendrobium remaja dan berbunga, 

selain itu koleksi juga berupa dari jenis anggrek lain yaitu  anggrek Onchidium, 

dan  Phalaenopsis,  hal  ini  dikarenakan  adanya  permintaan  selain   anggrek 

Dendrobium kegiatan ini dilaksanakan pada bulan ke-4. 

Seedling diperoleh dari membuka bibit botolan, dan selain itu juga dapat 

diperoleh dari ‘split’ yaitu memisahkan anakan/pseudobulp dari tanaman anggrek, 

dan dari ‘keiki’ yaitu tanaman kecil yang tumbuh atau keluar dari buku tanaman 

dewasa (Gunawan, 2003). Anggrek  Phalaenopsis membutuhkan syarat tumbuh, 
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antara lain; suhu 16-18ºC pada malam hari dan siang hari <29ºC, Kelembaban 60- 

85% (Setiawan, 2002). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kelembaban, maka 

diadakan usaha mina tani. Usaha mina tani yang dilakukan adalah memanfaatkan 

bagian bawah rak  anggrek sebagai kolam ikan. Adapun nilai tambah yang bisa 

diperoleh adalah: 

• Memanipulasi lingkungan, karena kelembaban udara di dalam bagunan 
serre yang  relatif rendah (masih terlalu panas) sehingga dengan adanya 

kolam mini diharapkan  dapat menjaga kelembapan di dalam bangunan 

serre lebih stabil. 

• Untuk meminimalisasi adanya gulma dan hama 

• Menambah  pendapatan  serta  memaksimalkan  jam  kerja  para  anggota 

PKMK 
Budidaya pembesaran ikan sebagai salah satu bidang usaha tambahan yang 

kami pilih dikarenakan biaya produksi murah, mudah pelaksanaan dan perawatan, 

umur panen yang relatif singkat serta hasil panen yang mudah diserap pasar. 

 
KESIMPULAN 

Dari  seluruh  kegiatan  usaha  pembungaan  dan  pengembangan  produk 

perawatan tanaman anggrek dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.  Usaha  baru  dibidang  pembungaan  dan  pengembangan  produk  perawatan 

tanaman  anggrek Dendrobium telah mampu menjual kepada konsumen baik 

konsumen  akhir  maupun  pedangan  tanaman  hias,  serta  telah  memberikan 

keuntungan finansial yaitu sebesar Rp.409.500,- dalam jangka waktu 3 bulan 

serta usaha ini layak untuk dilanjutkan  yaitu dengan melihat R/C ratio yang 

lebih  besar  dari  1.  Keuntungan  lain  yang  diperoleh  adalah  bertambahnya 

pengetahuan dan keterampilan para pelaksana kegiatan PKMK ini. 

2.  Kegiatan usaha ini telah membentuk suatu mitra usaha baru, yaitu dengan 

adanya  kerjasama dengan pekebun senior dan skala usaha yang lebih besar, 

pengadaan sarana produksi, serta dengan pedagang yang mampu menampung 

tanaman ± 25 pot setiap 2 minggu sekali. 

3.  Produk perawatan tanaman anggrek sudah dapat dipasarkan baik ke konsumen 

langsung maupun ke pedagang. 
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