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ABSTRAK 

 
Hasil survey  tim  pada  pengusaha  anggrek  di  Yogyakarta  menunjukkan 

bahwa para pengusaha anggrek masih mengalami kesulitan untuk memproduksi 

bibit anggrek botolan. Pengusaha anggrek   di Yogyakarta yang mampu 

memproduksi bibit  anggrek botolan jumlahnya hanya sedikit (6%), sedangkan 

sebagian besar pengusaha anggrek memerlukan bibit anggrek botolan ini untuk 

dijadikan bibit maupun untuk dijual kembali.  Oleh  karena itu, prospek usaha 

untuk memproduksi bibit anggrek botolan sangat cerah. 

Program ini bertujuan untuk menampung minat mahasiswa yang tertarik 

pada   tanaman   anggrek,   meningkatkan   proses   pendidikan,   serta   memberi 

pengalaman kepada mahasiswa dalam mengorganisir diri, mengidentifikasi dan 

memecahkan permasalahan yang dihadapi di lapangan. 

Metode  yang  digunakan  dalam  menyediakan  bibit  anggrek  ini  adalah 

dengan kultur jaringan, yaitu melalui kultur embrio anggrek. Media kultur yang 

digunakan berbahan  dasar alami yang mudah didapat, murah, dengan kualitas 

bibit yang dihasilkan tidak kalah  dengan bibit asal media buatan. Hasil yang 

diperoleh berupa bibit anggrek dalam bentuk  compot, seedling, botolan, serta 

jasa penaburan buah anggrek. 

 
Kata kunci: kultur jaringan, anggrek, media alami, wirausaha 

 

 
 

PENDAHULUAN 

 
Penghargaan masyarakat  terhadap  tanaman  anggrek  mulai  meningkat  di 

Indonesia.  Tanaman anggrek telah menempati kedudukan penting di hati para 

penggemarnya yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Keindahan bunga 

anggrek merupakan hal utama yang  diminati oleh penggemar anggrek (Cullen, 

1992). Seorang  hobiis  anggrek  akan  membayar  berapapun  apabila  dia  sudah 

menyukainya. 

Berkembangnya   sektor   agribisnis   di   Indonesia   diikuti   oleh   semakin 

berkembangnya  bisnis  tanaman  anggrek.  Anggrek  mempunyai  prospek  yang 

cukup baik untuk diusahakan dalam dunia bisnis tanaman hias karena mempunyai 

nilai jual yang tinggi dan menjanjikan keuntungan yang besar. 

Salah satu masalah yang dihadapi pengusaha anggrek adalah ketersediaan 

bibit anggrek  botolan. Hasil survey tim pada pengusaha anggrek di Yogyakarta 

menunjukkan bahwa para  pengusaha anggrek masih mengalami kesulitan untuk 

memproduksi bibit anggrek botolan. Pengusaha anggrek yang mampu 

memproduksi bibit  anggrek botolan jumlahnya hanya sedikit (6%), sedangkan 
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sebagian besar pengusaha anggrek memerlukan bibit anggrek botolan ini untuk 

dijadikan  bibit  maupun  untuk  dijual  kembali.  Selama  ini  pengusaha  anggrek 

tersebut memenuhi  kebutuhannya dengan membeli dari produsen bibit anggrek 

botolan,  yang  kebanyakan  berasal  dari  luar  Yogyakarta.  Oleh  karena  itu,  di 
Yogyakarta  prospek  usaha  untuk  memproduksi  bibit  anggrek  botolan  sangat 

cerah. 

Prospek pengembangan tanaman anggrek yang menjanjikan ini, menggugah 

kami sebagai  mahasiswa pertanian untuk turut serta dalam pengembangannya. 

Program pengembangan tanaman anggrek ini memberi peluang kepada 

mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dalam budidaya tanaman anggrek 

secara  kultur  jaringan,   pelatihan  dan  pemasarannya  sebagai  wahana  untuk 

menampung  minat,  menumbuhkan  jiwa  kepemimpinan,  jiwa  kemandirian  dan 

kewirausahaan, meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk bekerjasama dengan 

orang lain, dan dapat menunjang proses pendidikan. Selain itu, program ini dapat 

dijadikan sebagai cikal bakal wirausaha bibit anggrek dalam botol yang dikelola 

oleh mahasiswa. 

Program  ini  juga  bertujuan  untuk  menampung  minat  mahasiswa  yang 

tertarik pada tanaman anggrek dan juga untuk meningkatkan proses pendidikan, 

khususnya mata kuliah  Budidaya Anggrek dan Kultur Jaringan. Pembelajaran 

dilakukan  bersama  mitra  kerja  yang   terdiri  dari  pengusaha  dan  penggemar 

anggrek. Adanya praktek langsung di lapangan  menjadikan mahasiswa sebagai 

sosok yang memiliki pengalaman dalam mengorganisir diri, mampu 

mengidentifikasi  dan  mampu   memecahkan  permasalahan  yang  dihadapi  di 

lapangan. 

Dilihat dari faktor internal, ternyata banyak mahasiswa yang berminat pada 

tanaman   anggrek,  tetapi  baru  ada  wadah  yang  mampu  menampung  minat 

mahasiswa dalam skala  kecil. Selain itu, jiwa kewirausahaan mahasiswa masih 

perlu dipupuk supaya berkembang, sehingga ketika mahasiswa lulus, diharapkan 

mereka tidak hanya berorientasi untuk bekerja  kepada orang lain, tetapi mulai 

berpikir untuk membuka lapangan usaha sendiri dengan  berwirausaha tanaman 

anggrek. 

Dalam rangka memenuhi permintaan bibit anggrek botolan, kami tergerak 

untuk  berwirausaha dalam bidang produksi bibit anggrek botolan. Kegiatan ini 

berjalan lancar dengan adanya bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Pihak 

yang  dilibatkan  dalam  kegiatan  ini   antara  lain  mahasiswa  selaku  produsen 

anggrek botolan, pengusaha anggrek sebagai mitra bisnis yang menyediakan buah 

anggrek yang akan dikecambahkan. 

Dilihat dari segi ekonomi, harga bibit anggrek botolan cukup terjangkau 

untuk  kalangan  pengusaha  anggrek  maupun  untuk  kalangan  masyarakat.  Satu 

botol bibit anggrek botolan dapat dijual seharga Rp. 20.000,00 – Rp. 35.000,00. 

Harga bibit botolan hasil kegiatan  ini lebih murah daripada harga bibit botolan 

yang dijual di pasaran. Selain itu, kegiatan ini  juga ramah lingkungan, karena 

tidak  menggunakan  bahan-bahan  kimia,  bahan  yang  digunakan  adalah  bahan- 

bahan alami (Latif, 1960). 

Proses  pembuatan  bibit  anggrek  botolan  cukup  lama,  karena  itu  juga 

dilakukan  kegiatan lain, yaitu penanaman bibit anggrek hasil dari bibit botolan 

yang   berupa   compot   (community   pot).   Di   kalangan   pengusaha   anggrek, 

penyediaan bibit compot juga masih  sangat sedikit. Hal ini dikarenakan dalam 
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pembuatan bibit compot membutuhkan ketelatenan, keterampilan, ketelitian dan 

perhatian yang lebih. 

Selain  penyediaan  bibit  compot  juga  dilakukan  kegiatan  perbanyakan 

tanaman,  baik  secara  generatif  maupun  vegetatif.  Perbanyakan  generatif  yang 

dilakukan  adalah  persilangan  bunga  anggrek  untuk  menghasilkan  jenis-jenis 

anggrek  baru,  sedangkan  perbanyakan  vegetatif  yang  dilakukan  adalah  split 

(pemisahan  anakan)  dan  stek  yang  dapat  menghasilkan  bibit  tanaman  dalam 

waktu yang cukup singkat (Iswanto, 2002). 

Manfaat dari  kegiatan  ini  dapat  memacu  para  calon  pengusaha  anggrek 

maupun pecinta anggrek baik di kalangan mahasiswa maupun di kalangan umum 

untuk menghasilkan jenis-jenis anggrek baru melalui persilangan. Selain itu juga 

untuk  memperoleh  bibit  anggrek  botolan  dapat  diperoleh  dengan  mudah  dan 

harganya terjangkau. 
 

 
 

METODE PENDEKATAN 
 

Kegiatan ini diawali dengan menjalin kerjasama dengan pengusaha anggrek 

yang dapat  melakukan persilangan dan menghasilkan buah tetapi tidak mampu 

mengecambahkan   embrio/buahnya   sendiri.   Perkecambahan   embrio   anggrek 

dikerjakan  secara  khusus  di  laboratorium  karena  biji  anggrek  sangat  lembut, 

hanya  terdiri  atas  embrio  dan  tidak   memiliki  endosperm  sebagai  cadangan 

makanan.   Tahap-tahap   kultur   embrio   anggrek   meliputi   pembuatan   media, 

penaburan embrio anggrek dan sub kultur. 

Media  perkecambahan  embrio  berbahan  dasar  tomat,  pisang,  kentang, 

ataupun taoge  dan ditambahkan air kelapa (150-200 ml/liter). Bahan dasar (150 

gram/liter) diambil sarinya dengan cara diblender. Setelah itu ditambah gula (30 

gram/liter), arang aktif (1,5 gram/liter)  serta pupuk pertumbuhan (2 gram/liter), 

kemudian diatur pada pH 5,8 dan ditambahkan bahan agar (7 gram/liter) sambil 

dipanaskan sampai mendidih. Media tersebut kemudian dimasukkan  ke dalam 

botol-botol steril dan disterilkan kembali dalam autoklaf selama 20 menit supaya 

tidak terjadi kontaminasi. Setelah itu agar didinginkan sampai memadat dan media 

siap dipakai untuk menabur embrio anggrek. 

Penaburan embrio anggrek ke dalam botol berisi media dilakukan di dalam 

entkas  atau  Laminar  Air  Flow  (LAF).  Satu  buah  anggrek  Phalaenopsis  hasil 

persilangan dapat ditabur  dalam 5-10 botol. Setelah penaburan botol diletakkan 

pada rak di bawah sinar lampu neon.  Bibit anggrek yang berumur 3 – 4 bulan 

dilakukan sub kultur. Kegiatan sub kultur ini juga dilakukan di dalam entkas atau 

Laminar Air Flow (LAF) untuk menghindari terjadi kontaminasi. 

Sub kultur dilakukan untuk mengganti media dan untuk penjarangan bibit 

anggrek. Untuk setiap subkultur, satu botol dapat dijarangkan menjadi 4-6 botol. 

Metode sub kultur juga  diawali dengan pembuatan media. Jika embrio anggrek 

telah berwarna hijau dengan ukuran lebih besar dari semula, maka embrio tersebut 

dapat dipindah ke dalam media sub kultur yang baru sambil dijarangkan. Embrio 

yang telah mengalami perkembangan lebih lanjut dengan ciri-ciri  telah tumbuh 

tunas  atau  akar,  maka  dapat  dipindah  ke  media  baru  pula.  Sub  kultur  juga 

dilakukan apabila persediaan media dalam botol telah habis digunakan. Sub kultur 

dilakukan sekitar 3 – 5 kali tergantung kecepatan pertumbuhan bibit. 
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Bibit  yang  telah  cukup  besar  dikeluarkan  dari  botol  dan  dilakukan 

aklimatisasi  (penyesuaian dengan lingkungan luar). Ciri umum bibit botol yang 

besar atau siap aklimatisasi  antara lain terdapat daun, terdapat akar, bibit sehat, 

untuk anggrek Dendrobium tinggi tanaman sekitar 5 cm, untuk jenis Phalaenopsis 
jumlah daun minimal 3. Bibit anggrek botolan yang telah  besar dapat dijual ke 

konsumen. Setiap buah anggrek dapat dihasilkan 80-240 botol bibit anggrek. Bibit 

Phalaenopsis ini dijual dengan harga Rp. 35.000,00 tiap botol. 
Proses pertumbuhan  embrio  anggrek  cukup  lama,  karena  itu  kami  juga 

melakukan  penanaman bibit anggrek hasil dari bibit botolan yang berupa bibit 

compot  (community  pot).  Hasil  dari  compot  ini  juga  didistribusikan  kepada 

pengusaha-pengusaha   anggrek   maupun   kepada   konsumen   pemula   baik   di 

kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum. 
 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Kegiatan  ini  diawali  dengan  menjalin  kerjasama  dengan  pengusaha 

anggrek  yang  dapat melakukan persilangan dan menghasilkan buah tetapi tidak 

mampu   mengecambahkan   embrio   sendiri,   maupun   pengusaha   yang   ingin 

menghasilkan jenis anggrek baru dari tanaman koleksinya sendiri. Kerjasama ini 

dilakukan  untuk  memperoleh  buah  anggrek,  baik  secara  penyerbukan  sendiri 

maupun persilangan.  Jenis-jenis anggrek yang menjadi koleksi tim dapat dilihat 

pada Gambar 1 di bawah ini. 

 

 
a. Dendrobium antenatum b. Coelogyne Asperata 

(Anggrek Hitam) 
c. Epidendrum 

 

 
a. Gramathophyllim scriptum b. Phalaenopsis (Bulan Putih) 

Gambar 1. Beberapa koleksi tanaman anggrek yang dimiliki tim. 

 
Selain itu juga dilakukan penyerbukan dan persilangan bunga anggrek dari 

tanaman  koleksi  sendiri  (Gambar  1).  Penyerbukan  bunga  anggrek  yang  telah 

dilakukan adalah pada  bunga Phalaenopsis (anggrek bulan) dan bunga anggrek 

Epidendrum. Pada anggrek Phalaenopsis dilakukan penyerbukan sendiri (selfing) 
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dan  persilangan  dengan  bunga  lain  (crossing).  Untuk  anggrek  Epidendrum, 

Cattleya, Dendrobium dilakukan penyerbukan sendiri (selfing). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Buah anggrek yang belum matang 

 
Selain  itu,  persilangan  antar  tanaman  anggrek  dalam  satu  jenis  (inter 

spesies) guna memperbaiki penampilan bunga atau tanaman juga telah dicobakan, 

akan tetapi hasil buahnya hingga saat ini belum matang (Gambar 2). Berikut ini 

disajikan hasil persilangan inter spesies yang telah dilakukan (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Hasil persilangan anggrek inter spesies 

 
No Induk betina Induk jantan 

1 I-Hsin salmon 8806 Pulcherima alba 

2 Haur jin Diamond-Doudih 
Golden prince 6612 

Ever Spring Prince 7707 

3 Chia xen pearl Da chien spider beauty self 7710 

4 Da chien spider beauty self  7710 Taisuco kaaladian-Moumtkaala-T 
kochdian 

5 Dtps T red lip 280 New glad-nex eagle 2206 

6 Sogo budha 7701 Da chien spider beauty self  7710 

7 Sogo budha  7701 66120 

8 2206 2206 

9 Paifang auckland golden peoker- 
corningiana red 

7710 

10 Paifang auckland-golden peoker- 
venosa 

7710 

11 Equistris pink 2206 
 

Hasil persilangan inter spesies ini mempunyai harga jual bibit lebih tinggi 
dibandingkan  yang bukan,  karena  dalam persilangan inter spesies akan 

menghasilkan bibit dengan bunga yang berbeda baik dari bentuk, warna, tekstur, 

jumlah bunga, dan variasi bunga yang baru. Hasil persilangan tersebut antara lain 

pada Phalaenopsis dengan warna cokelat disilangkan dengan bunga warna putih 

akan menghasilkan bunga warna creamy white mini, kemudian tanaman anggrek 

dengan bunga kuning totol merah disilangkan dengan bunga warna merah kelopak 

tebal akan menghasilkan bunga kuning  bercak-bercak merah. Tingkat 

keberhasilan persilangan inter spesies ini adalah sekitar 50%. 
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Buah  anggrek  yang  telah  matang  kemudian  dipanen  dan  dibersihkan 
menggunakan sabun cair sebelum ditabur dalam botol. Botol-botol baru maupun 

alat-alat yang digunakan  dalam kultur disterilkan terlebih dahulu. Sterilisasi ini 

bertujuan untuk membersihkan botol maupun alat-alat dalam laboratorium untuk 

mengurangi  resiko  kontaminasi  dalam  proses   penanaman.  Sterilisasi  botol 

dilakukan dengan mencuci botol-botol yang akan digunakan dengan 

menggunakan deterjen, kemudian direndam dalam larutan  clorox semalam, dan 

hari  berikutnya  dibilas  dengan  air  biasa  hingga  bersih.  Botol-botol  tersebut 

dikeringkan. Setelah kering benar maka botol tersebut siap digunakan sebagai 

tempat penaburan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Pembuatan Media Anggrek 

 
Sebelum penaburan buah anggrek dalam botol, dilakukan pembuatan media 

(Gambar 2). Media yang dibuat berbahan alami (bahan dasar pisang, tomat, tauge, 
dan kentang). Media  berbahan tauge digunakan untuk perkecambahan embrio 

anggrek. Media pisang dan tomat digunakan sebagai media pertumbuhan anggrek, 

sedangkan  media  campuran  kentang,  pisang   dan  bawang  merah  digunakan 
sebagai media pengakaran. 

 

 
Gambar 3a. Media Alami Gambar 3b. Media Kimia 

 
Gambar 3. Perbandingan Media Alami dan Media Kimia 

 
Kelebihan dari media yang digunakan antara lain mudah didapatkan, murah, 

tanpa  bahan  kimia  sehingga  membuat  harga  produk  lebih  murah,  tapi  tidak 

mengurangi kualitas  produk. Produk yang dihasilkan tidak kalah dengan bibit 

anggrek yang ditanam menggunakan media kimia. Keunggulan tanaman dengan 

media alami antara lain akar bibit anggrek menjadi lebih kuat, tegar (tidak mudah 

patah)  dan  besar  (Gambar  3.),  tanaman  lebih  bertahan  hidup   karena  tidak 

menggunakan bahan kimia, sehingga bibit tanaman tidak tergantung pada suplai 

nutrisi dari bahan kimia. 
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Gambar 4. Penaburan Buah Anggrek 

 
Buah anggrek hasil persilangan dari tanaman induk ditabur sebanyak 3 buah 

dengan jenis Epidendrum dan Phalaenopsis. 2 buah Epidendrum ditabur dalam 10 

botol, dengan tingkat kontaminasi 6 botol, sedangkan buah Phalaenopsis ditabur 

dalam 5 botol. Kegiatan lainnya  juga  dilakukan seperti melakukan penaburan 

buah anggrek (Gambar 4.) dari hasil tanaman induk. Penaburan buah anggrek juga 

dilakukan  karena  adanya  order  atau  pesanan  dari  konsumen.  Tim  juga  telah 

merima jasa penaburan untuk dua buah anggrek Gramatophyllum scriptum. Dua 

buah   anggrek   ini   berhasil   ditabur   dan   menghasilkan   88   botol.   Menurut 

perhitungan secara ekonomi, konsumen ditarik biaya Rp. 15.000,00 per botol jadi 

(siap aklimatisasi), hal ini dihitung dari jasa penaburan, sub kultur sampai dengan 

bibit jadi (bibit siap aklimatisasi) yang memakan waktu sampai 10 bulan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Bibit anggrek hasil penaburan yang siap disubkultur 

 
Subkultur dilakukan untuk mengganti media dengan yang baru dan untuk 

menjarangkan  tanaman  agar  tanaman  dapat  tumbuh  dengan  baik.  Subkultur 
tanaman anggrek yang telah dilakukan adalah subkultur anggrek jenis 

Gramatophyllum  scriptum  (Gambar  5.)  dan  Dendrobium  heterocarpum  hasil 

penaburan biji. Hasil penaburan anggrek G. scriptum kemudian dijarangkan (sub 
kultur) ke media lain menjadi 25 botol. Pada anggrek D. heterocarpum, 2 botol 

menjadi 17 botol. Total botol yang telah di sub kultur adalah dari 5 botol menjadi 

42 botol.  Pemeliharaan  di  dalam botol  dilakukan  dengan  menjaga  kebersihan 

ruang penyimpanan dan bila perlu dilakukan penyemprotan dengan menggunakan 

alkohol 70%  seminggu  sekali pada bagian luar botol. Harga jual untuk anggrek 

spesies botolan mencapai Rp.30.000,00 sedangkan untuk jenis anggrek 

Phalaenopsis  mencapai Rp.30.000,00, harga yang ditetapkan ini dibawah harga 

pasaran bibit anggrek botolan yaitu Rp.35.000,00. 

Hasil kegiatan penaburan dan sub kultur menghasilkan jumlah total bibit 

anggrek botolan sebanyak 165 botol dengan perincian sebagaimana dapat dilihat 

pada tabel 2. 
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Tabel 2. Kegiatan dan hasil yang telah dilakukan 

 
Kegiatan Keterangan 

Pembelian botol dan saprodi 
Pencucian botol 

Pembelian Anggrek botolan 

Pembelian Anggrek botolan dan compot 

Pembelian tanaman Anggrek dewasa 

Partisipasi pameran di Purna Budaya 

Pembuatan media pisang 

Pembuatan media tomat 

Sub kultur Dendrobium heterocarpum (sp) 

Sub kultur Gramatophyllum scriptum 

Sub kultur Dendrobium heterocarpum 

Penaburan Phalaenopsis (selfing) (Gambar 1b) 
Penaburan Epidendrum (Gambar 1c) 

Sub kultur Ascocenda 

Pembuatan media pisang 

Aklimatisasi Ascocenda 

 
Aklimatisasi Gramatophylum scriptum 

Aklimatisasi Dendrobium 

Aklimatisasi Ascocenda 

Aklimatisasi Phalaenopsis 

Aklimatisasi Cattleya 

Pindah tanam dari compot (Dendrobium) 

 
Pembuatan media pisang 

Penaburan Phalaenopsis 

Penaburan Gramatophyllum scriptum 

Penaburan Phalaenopsis 

Persilangan anggrek 

 
Penaburan media pisang dan kentang 

Aklimatisasi Vanda 

 
Pindah tanam Oncidium 

200 botol 

 
2 botol 

3 botol + 1 compot 
 

 
 

3 liter 

4 liter 

1 botol Æ  8 botol 

3 botol Æ 25 botol 

1 botol Æ 9 botol 

1 buah Æ 5 botol 

2 buah Æ 10 botol 
1 botol Æ 4 botol 

2 liter 

1 botol  Æ  2  pakis  tegak  +  1 

compot kecil 

3 botol Æ 4 compot 

1 botol  Æ  2  pakis  tegak  +  1 

compot besar + 10 seedling 

1 botol  Æ  2  pakis  tegak  +  1 

compot kecil 

1 botol Æ 1 compot kecil + ½ 

pakis tegak + 2 pakis lempeng 

1 botol Æ 1 compot + 1 pakis 

lempeng + ½ pakis tegak 

1 compot  Æ  67  seedling  +  1 

compot kecil 

2 liter 

2 buah Æ 20 botol 

2 buah Æ 88 botol 

1 buah Æ 2 botol 

80 kuntum bunga Phalaenopsis, 

Dendrobium, Cattleya 

2 liter 
1 botol  Æ  20  pakis  kecil  +  1 

compot kecil 

2 compot Æ 30 pot 

Jumlah total anggrek botolan yang ada: D. Heterocarpum – 29 botol 
Gramatophylum – 128 botol 

Phalaenopsis unguxungu garis 1 

Phalaenopsis ungu – 1 botol 

Epidendrum – 6 botol 

TOTAL (anggrek botol) – 165 

botol 
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Tahapan setelah  bibit  anggrek  dalam  botol  menjadi  besar  adalah  tahap 

aklimatisasi (penyesuaian dengan lingkungan luar). Bahan tanam yang 

diaklimatisasi berasal dari hasil penaburan Gramatophyllum scriptum, dan hasil 

dari  pembelian   anggrek  botolan,  seperti  Dendrobium,  Cattleya,  Ascocenda, 
Phalaenopsis.   Pembelian  anggrek botolan dimaksudkan guna memotong siklus 

penjualan  karena  penaburan  buah  anggrek  hingga  siap  dipasarkan  memakan 

waktu yang cukup lama. 

 

 
 

Gambar 6. Comunity Pot 

 
Aklimatisasi  dilakukan  dengan  mengeluarkan  anggrek  dari  dalam  botol 

dengan cara menarik bibit anggrek satu per satu dengan menggunakan kawat atau 

memecah botol pada bagian  pangkal botol. Pemecahan botol anggrek dilakukan 

apabila kondisi tanaman di dalam botol sudah terlalu besar sedangkan mulut botol 

kecil, sehingga apabila mengeluarkan tanaman dengan cara ditarik menggunakan 

kawat dikhawatirkan tanaman tersebut akan patah dan mengalami kerusakan. Satu 

anggrek  botolan  yang  dikeluarkan  kemudian  ditanam  dalam  satu  pot  disebut 

compot (community pot) (Gambar 6.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7a. Pakis Tegak Gambar 7b. Seedling 

 
Gambar 7. Penempatan Bibit pada Pakis Tegak dan seedling 

 
Ada juga bibit tanaman botolan yang ditanam pada pakis lempengan dan 

pakis tegak (Gambar 7a.). Hal ini dimaksudkan untuk memberi variasi lain dalam 

hal penanaman dan pertumbuhan bibit anggrek. Satu botol Dendrobium dihasilkan 

2 pakis tegak berisi 15 sampai 20 bibit, 1 compot besar berisi 25 sampai 30 bibit 
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dan 10 seedling (Gambar 7b.). Satu botol Ascocenda dihasilkan 2 pakis tegak 

berisi 15  sampai  20 bibit dan 1 compot kecil. Satu botol Cattleya dihasilkan 1 

compot, 1 pakis lempeng dan ½ pakis tegak. Satu botol Phalaenopsis dihasilkan 1 

compot kecil, ½ pakis tegak dan 2  pakis  lempeng dan 1 botol Gramatophylum 
menjadi 1 compot, pada Vanda dihasilkan 20  pakis kecil dan 1 compot kecil. 

Tanaman yang telah remaja dalam compot kemudian dipindah  tanam ke dalam 

single pot (pot tunggal/seedling) agar bibit tanaman dapat tumbuh optimal. Satu 
compot Dendrobium di pindah tanam menjadi 67 seedling dan 1 compot kecil. 

 

 
 

Gambar 8. Nursery 

 
Hasil aklimatisasi dan tanaman anggrek koleksi diletakkan dalam nursery 

(kebun koleksi) milik tim yang terletak di daerah Kotagede, Yogyakarta (Gambar 

8.).  Dilihat  dari  segi  ekonomi,  harga  jual  bibit  anggrek  Dendrobium  hasil 

aklimatisasi   adalah   sebesar   Rp.50.000,00   untuk   satu   compot   sedang   dan 

Rp.7.000,00 sampai  Rp.10.000,00 untuk satu tanaman remaja (seedling). Harga 

Dendrobium  dewasa  di  pasaran   per   tanaman  adalah  Rp.  15.000,00  hingga 

Rp.30.000,00. Untuk bibit Ascocenda, Cattleya, dan Phalaenopsis, harga jual di 

pasaran mencapai Rp.100.000,00 per compot ukuran sedang,  dan Rp.15.000,00 

hingga  Rp.30.000,00  per  tanaman  remaja,  sedangkan  untuk  tanaman  dewasa 

harganya Rp.35.000,00 hingga Rp. 100.000,00 per tanaman. Harga di pasaran 

tergantung dari jenis tanaman, bunga, dan kondisi tanaman sendiri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Demo dan penjualan di Purna Budaya 

 
Penjualan dilakukan pada saat mengikuti pameran tanaman hias di Purna 

Budaya, Universitas Gadjah Mada (Gambar 9.). Barang yang dijual berupa bibit 

anggrek baik botolan maupun seedling. Selain itu juga melakukan demo tentang 

persilangan  anggrek  dan  memberikan  informasi  mengenai  budidaya  tanaman 

anggrek baik secara kultur jaringan  maupun budidaya di lahan. Selain melalui 

pameran, transaksi dilakukan juga lewat  pemesanan,  atau datang langsung ke 
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laboratorium apabila menginginkan bibit anggrek botolan atau ke rumah anggrek 

apabila  konsumen menginginkan bibit tanaman anggrek atau tanaman dewasa, 

sehingga konsumen  dapat langsung memilih tanaman yang akan dibeli. Untuk 
pendistribusian  anggrek  botolan   kepada  produsen  anggrek  belum  dapat  tim 

lakukan karena hingga saat ini anggrek botolan masih dalam proses pertumbuhan, 

dan  resiko  yang  ditanggung  besar  jika  terjadi  kerusakan  bibit  anggrek  dalam 
botol. 

Segmen  konsumen  tanaman  anggrek  dapat  diketahui  pada  saat  kegiatan 

pameran. Segmen tersebut antara lain segmen pemula yang lebih tertarik dengan 

bibit seedling. Segmen kedua yaitu penggemar anggrek yang lebih tertarik dengan 

tanaman anggrek dewasa. Karena sasaran pasar dari awal adalah pemula anggrek, 

maka   produk   barang   lebih   ditekankan   (diperbanyak)   untuk   bibit   anggrek 

(seedling),  sedangkan  bibit  anggrek  botolan  ditujukan   untuk  segmen  pasar 

produsen  (broker  tanaman  anggrek).  Broker  membeli  dibawah  harga   pasar, 

misalnya  bibit  anggrek  botolan  Dendrobium  di  pasaran  dijual  dengan  harga 

Rp.25.000,00,  sedangkan  tim  menjual  dengan  harga  Rp.  18.000,00  (untuk 

pembelian dibawah 2) sedangkan pembelian diatas 3 maka dihargai Rp.15.000,00. 
 

 
 

KESIMPULAN 

 
Kegiatan  wirausaha  tanaman  anggrek  ini  mampu  menampung  minat 

mahasiswa  yang  tertarik  pada  tanaman  anggrek.  Adanya  praktek  langsung  di 

lapangan ini menjadikan  mahasiswa memiliki pengalaman dalam mengorganisir 

diri, jiwa wirausaha mampu mengidentifikasi dan mampu memecahkan 

permasalahan yang dihadapi di lapangan. Segmen pasar yang paling besar untuk 

pengembangan usaha mahasiswa adalah segmen pemula. 
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