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  ABSTRAK  

 

            Adenium (A.Obesum) adalah tanaman hias dengan warna dan bentuk bunga 

yang bervariasi. Berasal dari daerah gurun pasir didataran Afrika. Ada 2 jenis 

Adenium yaitu: Adenium spesies alam, dan Adenium hibrida. Di Indonesia Adenium 

dikenal mulai 1960, banyak masyarakat yang mengemari karena keaneka ragamannya. 

Maka perlu diadakan budidaya tanaman Adenium.   

Indmira Citra Tani Nusantara didirikan oleh Ir. Sumarno pada tahun 1985. Dan 

diresmikan dalam bentuk CV. Indmira Citra Tani Nusantara pada tanggal 30 Oktober 

1996. Merupakan perusahaan swasta yang melakukan penelitan dan pengembangan di 

bidang pertanian dengan asas back to nature. Yang berlokasi di Jalan Kaliurang KM 

16,3 Kledokan Umbulmartani, Ngemplak Sleman, Yogyakarta. Magang dilaksanakan 

mulai February–Maret 2009 dengan tujuan mahasiswa secara langsung dapat 

mengetahui budidaya Adenium, mulai dari penanaman hingga pasca panen. 

Budidaya Adenium sp di CV. Indmira Citra Tani Nusantara dilakukan secara 

generatif yaitu; persemaian biji dan pembibitan. Disamping itu juga secara vegetatif 

yaitu; stek dan graffing/sambung. Pemeliharaan dilakukan tahapan sebagai berikut; 

penyiraman yang dilakukan 2 kali sehari yaitu pagi dan sore pada musim kemarau, 

untuk musim penghujan dilakukan menurut kondisi tanaman adenium. Pemupukan 

tanaman menggunakan SNN Cristal dengan dosis 1 sendok teh/liter sebulan sekali 

untuk pemupukan media. Untuk pemupukan daun dilakukan seminggu sekali dengan 

POC SNN dosis 2 cc/liter air. Pemangkasan dilakukan pada pagi hari, penggantian 

media dan pot serta pengendalian hama penyakit. 

Dari Hasil analisis usaha budidaya tanaman Adenium sp di CV. Indmira Citra 

Tani Nusantara dari tahun pertama sampai tahun ke sepuluh total biaya modal adalah 

Rp. 15.030.250, total pendapatan Rp. 20.000.000 dengan keuntungan Rp. 4.969.750, 

sedangkan R/C ratio adalah 1,33. Dimana untuk BEP unit diperoleh 100/pot dengan 

BEP harga Rp. 4.000.000. Sehingga diperoleh payback periode sebesar 9,028 

 

Kata Kunci : Budidaya Tanaman  Adenium  sp 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

1. Arti Penting Kegiatan Magang 

Magang adalah kegiatan akademik intrakulikuler yang dilakukan oleh 

mahasiswa dengan melakukan praktek kerja lapang pada lembaga-lembaga yang 

relevan dengan bidang agribisnis atau industri pengolahan hasil pertanian. Bentuk 

kegiatannya adalah kerja praktek dengan mengikuti semua kegiatan di lokasi magang. 

Magang merupakan salah satu bagian kurikulum diploma III Agribisnis 

Hortikultura dan Arsitektur Pertanaman Fakultas Pertanian UNS. Setiap mahasiswa 

wajib melaksanakan magang sebagai syarat untuk memenuhi dan mencapai derajat 

Ahli Madya (A.Md). 

Selain merupakan syarat mencapai derajat Ahli Madya (A.Md) memasuki era 

globalisasi dan perdanganan bebas, mahasiwa Fakultas Pertanian harus siap menjadi 

tenaga ahli profesional yang mempunyai kemampuan yang memadai agar dapat 

bersaing dengan lulusan ahli madya dari Universitas lainnya. Di lain pihak, pemakaian 

tenaga kerja (khususnya bidang pertanian) membutuhkan tenaga-tenaga siap pakai 

guna meningkatkan produktivitas perusahaan /lembaga /instansi. Untuk itu, sebagai 

mahasiswa dituntut untuk dapat meningkatkan mutu sehingga mempunyai ketrampilan 

bekerja dan berfikir secara luas. 

Magang memberikan wawasan yang lebih luas kepada mahasiswa dibidang 

agribisnis dan industri pengolahan hasil pertanian. Untuk mengenali bidang 
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pekerjaanya serta meningkatkan ketrampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja atau 

untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri, sesuai bidang keahlian masing-masing. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Fakultas Pertanian UNS 

melakukan kegiatan magang diberbagai instansi pemerintah maupun swasta 

khususnya yang berkaitan dibidang pertanian. 

2. Prospek dan Manfaat Adenium 

Tidak diketahui secara pasti kapan Adenium masuk ke Indonesia. Namun, sejak 

1960-an, adenium sudah dikenal di negeri ini sebagai tanaman hias. Sejak saat itu, 

tanaman tersebut langsung mendapat nama kamboja jepang dan ada pula yang 

menyebutnya kamboja Taiwan. 

Di Indonesia, umumnya Adenium berbunga merah dengan bagian dalam 

mahkotanya berwarna pink. Sampai pertengahan decade 1990-an masyarakat hanya 

mengetahui bahwa adenium berbunga merah seperti dijelaskan di atas. Namun, pada 

akhir decade 1990-an atau menjelang datangnya millennium ketiga, masyarakat 

penggemar tanaman hias di Indonesia mendapati kenyataan bahwa Adenium adalah 

ternyata tidak hanya berbunga merah seperti ini. 

Adalah beberapa pemilik nursery, salah satunya Chandra Gunawan dari 

Godong Ijo Nursery, yang memperkenalkan Adenium dengan warna dan bentuk-

bentuk bunga yang bervariasi. Variasinya tidak hanya belasan, tetapi juga puluhan 

membuat banyak pecinta Adenium terkagum-kagum. Para pemilik nursery tersebut 

umumnya mendatangkan dari Thailand dan Taiwan.  

Sejak di perkenalkan dengan berbagai variasi bunga tersebut di Indonesia 

terjadi booming Adenium. Permintaan Adenium dari masyarakat melonjak karena 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xii 

fungsinya tidak hanya sebagai tanaman hias, tetapi juga bisa menjadi pengisi parsel 

atau antaran pada hari raya keagamaan. Konsekuensinya, harga Adenium pun ikut 

meroket. Harga parcel per unitnya dari mulai Rp 100 ribu sampai puluhan juta rupiah. 

Manfaat utama adenium jelas sebagai tanaman hias karena penampilannya 

memang sesuai untuk fungsi tersebut. Bagian tanaman yang paling indah sudah tentu 

adalah bunganya yang beraneka ragam, baik bentuk maupun warnanya. Sebagai 

tanaman hias berbunga, adenium termasuk jenis yang tidak pernah berhenti berbunga. 

Ketika sedang berbunga lebat, penampilan adenium tampak meriah sekali, 

terlebih lagi jika dalam satu tanaman terdapat lebih dari satu warna bunga. Dengan 

teknik grafting atau sambung pucuk yang dapat diterapkan pada adenium, satu batang 

tanaman bisa dibuat berbunga lebih dari satu jenis. 

B. Tujuan Magang 

1. Agar mahasiswa memperoleh pengalaman langsung mengenai kegiatan 

pertanian di lapangan yang sesungguhnya. 

2. Meningkatkan pemahaman  kepada mahasiswa mengenai hubungan antara teori 

dan penerapannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi, sehingga dapat 

merupakan bekal bagi mahasiswa dalam terjun ke masyarakat secara luas. 

3. Agar mahasiswa memperoleh ketrampilan kerja dan pengalaman kerja yang 

praktis yakni secara langsung dapat menjumpai, merumuskan serta 

memecahkan permasalahan yang ada dalam kegiatan di bidang pertanian. 

4. Untuk mengetahui system pengelolaan tanaman Adenium mulai dari penanaman 

hingga pasca panen khususnya komoditas Adenium. 

5. Mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam usaha budidaya Adenium  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sejarah dan Asal Usul Adenium 

Adenium berasal dari daerah gurun pasir didataran Afrika seperti di Senegal 

sampai Sudan, Mozambique, Nambia dan sekitarnya karena berasal dari gurun pasir 

maka adenium juga mempunyai julukan desert rose yang artinya mawar padang pasir. 

Di habitat aslinya, adenium merupakan tanaman semak yang tumbuh liar di daerah 

gurun pasir yang panas. Ditempat asalnya, tanaman yang tumbuh subur dapat 

mencapai tinggi sekitar 4 m (Sugih, 2005). 

Di Cina dan Taiwan orang menyebutnya fu kwai fah yang artinya tanaman 

kemakmuran, di Inggris orang sering memeliharanya sebagai tanaman pot di dalam 

rumah, di melayu orang menyebutnya kamboja Cina, di Thailand masyarakat biasa 

menyebutnya chuanchom yang secara harfiah berarti lihatlah. Adenium juga populer di 

Amerika, khususnya di daerah beriklim panas seperti Arizona, Hawai, dan Florida 

(www.trubus.com, 2003). 

Klasifikasi Tanaman Adenium (A. Obesum) adalah sebagai berikut : 

Kerajan / kingdom : Plantae 

Devisi / Divisio : Spermatophyta 

Sub Divisi / Divisio : Gymnosspermae 

Clasisis : Dycotyledoneae 

Ordo : Gentialis 

Famili : Apocynaceae 

Genus : Adenium 

Spesies  Adenium obesum 

(Beckett, 1995) 
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 Seperti tanaman lainnya, adenium mempunyai bagian-bagian seperti batang, 

daun, bunga, buah, dan akar. 

1. Akar 

Adenium dapat menyimpan persediaan air di dalam akar. Oleh karenanya, akar 

dapat membesar seperti umbi. Pada akar yang membesar tersebut, muncul rambut-

rambut akar. Apabila bagian akar yang membesar dimunculkan kepermukaan tanah 

maka rambut-rambut akar hanya tumbuh dibagian akar yang tertimbun tanah (Sugih, 

2007). 

2. Batang 

Adenium bukan merupakan tanaman yang berkayu. Batangnya lunak, halus dan 

bergetah, serta tidak berduri. Pada batang seringkali tampak bintik-bintik putih, mulai 

dari pangkal hingga bagian atas batang. Bintik-bintik putih tersebut merupakan mata 

tunas atau bekas patahan daun yang gugur. Apabila batang tanaman dipotong maka 

daun dan tunas akan muncul dari mata tunas tersebut. Walaupun tidak berkayu 

adenium yang semakin tua, batangnya akan semakin besar dan semakin mengeras 

(Sugih, 2005). 

3. Daun 

Bentuk daun adenium bermacam-macam, ada yang langsing memanjang atau 

berbentuk lanset dan berujung lancip, ada pula yang oval membulat bagian ujungnya. 

Meskipun kebanyakan tipis, ada daun adenium yang tebal seperti daun kalanchoe atau 

cocor bebek. Warnanya ada yang hijau tua, hijau pupus, kemerah-merahan, kuning, 

dan bahkan ada yang variega (mengalami mutasi warna,biasanya hijau belang-belang 
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kuning pucat atau putih). Permukaan daun adenium umumnya halus, tetapi pada 

beberapa jenis ada yang berbulu. (Beikram, 2004) 

4. Bunga 

Bagian tanaman adenium yang paling bervariasi adalah bunganya. Di seluruh 

Indonesia tercatat lebih seratus macam bunga adenium yang berbeda, baik bentuk 

maupun warnanya. Secara umum bunga adenium berbentuk terompet, tetapi mahkota 

bunganya bervariasi dari bentuk bintang, ujung mahkotanya terpotong atau membulat, 

sampai yang berigi. Corak bunga adenium ada yang polos dengan satu warna, strip 

dibagian dalamnya, dan bergaris di dalam ujung mahkotanya. (Beikram, 2004) 

5. Buah 

Adenium tidak atau jarang berbuah. Apabila terjadi penyerbukan, sekitar 4 hari 

setelah bunga rontok akan tumbuh bakal 2 buah. Buah adenium berbentuk gepeng dan 

seperti tanduk binatang atau huruf ”T”. Panjang buah 20-30 cm. Buah adenium akan 

masak sekitar 2 bulan dan didalamnya buah akan tampak banyak sekali biji sekitar 60-

80 biji (Sugih, 2005). 

6. Biji 

Biji adenium berwarna kuning muda, berbentuk seperti batang lidi berukuran 

kurang lebih 1 cm, dikiri dan kanannya terdapat bulu-bulu halus (Sugih, 2005). 

Orang yang pertama kali menyilangkan Adenium adalah Dr. Mark .A Dimmit 

seorang curator tanaman dari Arizona Desert Museum. Tahun 1985, beliau 

menyilangkan Adenium obesum dan adenium swazicum yang melahirkan Adenium 

Crimson Star Adenium merupakan tanaman hias yang digandrungi banyak orang, tak 

peduli semahal apapun harganya, hobiis berkantong tebal akan membelinya karena 
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keindahan tanaman padang pasir ini. Tanaman ini pun kerap menjadi primadona 

pameran tanaman hias. Kecantikan Adenium terletak pada bentuk batangnya yang 

semi bonsai, bonggolnya yang tebal dan bisa diperbesar, serta bunganya yang semarak 

warna warni. Sosok Adenium ini tentu sangat menyemarakkan sudut-sudut ruang atau 

tanam (Tomasouw dan Maloedyn, 2005).  

Adenium dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni adenium spesies alam 

dan adenium hibrida. Adenium spesies alam adalah jenis yang muncul secara alami 

tanpa campur tangan manusia, sedangkan adenium hibrida merupakan hasil pemuliaan 

manusia dengan cara menyilangkan antar spesies. 

a. Adenium Spesies Alam 

Adenium spesies alam terdiri atas delapan jenis. 

1. Adenium Obesum 

Ciri utama spesies ini adalah daunnya yang memanjang dan membulat di 

ujungnya dengan tulang daun yang bervariasi, dari tipis sampai kasar. Permukaan 

daun umumnya berwarna hijau cerah. Dari depan, mahkota bunganya terlihat seperti 

bintang depan warna pink sampai merah tua, berdiameter kira-kira 6 cm, dan tabung 

atau corong bunganya berwarna putih.  

Di habitat asalnya, yakni di sebelah selatan Gurun Sahara, sosok tanaman 

adenium ini berbentuk semak yang besar, kaku, dan tinggi. Namun, setelah 

“melanglang buana”, termasuk ke Indonesia, sosoknya menjadi berbentuk semak 

pendek yang kelihatan kompak. 

2. Adenium Arabicum 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xvii 

Sesuai dengan nama belakangnya, spesies ini berasal dari Jazirah Arab, 

terutama Saudi Arabia dan Yaman. Di tempat asalnya, adenium ini tingginya bisa 

mencapai 3 meter dengan perakaran yang kuat. Spesies ini memiliki daun-daun yang 

besar dan lebar dengan warna hijau tua. Mahkota bunganya berwarna putih berbatas 

merah muda di tepinya, berukuran kecil, dengan diameter sekitar 4 cm. 

3. Adenium Boehmianum 

Ciri pokok adenium boehmianum adalah sosok tanamannya yang bercabang 

banyak dengan tinggi sekitar 3 meter dan daunnya paling lebar dibandingkan dengan 

semua spesies adenium. Tanaman ini pertumbuhannya lambat karena umumnya 

ditemukan di tempat berbatu-batu di Namibia dan Angola yang lapisan tanahnya 

sangat tipis.Bunga spesies ini umumnya berwarna merah pucat dengan diameter 

sekitar 5 cm. 

4. Adenium Coetaneum 

Spesies yang berasal dari Gurun Kalahari di sebelah selatan Botswana ini mirip 

dengan adenium obesum, yakni daun-daunnya panjang dan membulat di bagian 

ujungnya. Urat daun umumnya putih dan menonjol, sehingga terlihat penampilannya 

atraktif. Bunganya kebanyakan berwarna merah tua dengan diameter sekitar 6 cm. 

5. Adenium Socrotanum  

Inilah spesies yang hanya terdapat di Pulau Socrota yang terisolasi di 

Semenanjung Arab. Adenium ini memiliki bonggol yang spektakuler dengan diameter 

mencapai hampir 2,5 meter, sehingga bentuknya unik. Daunnya berwarna hijau tua, 

berukuran sedang dengan panjang kira-kira 12 cm dan lebar 4 cm. Bunga umumnya 

berwarna merah cerah dengan diameter mahkota 11 cm. 
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6. Adenium Multiflorum 

Adenium ini banyak ditemukan di perbatasan Afrika Selatan dan Mozambik. 

Ciri utamanya adalah adanya masa istirahat atau dorman yang panjang pada musim 

dingin. Namun, justru ketika istirahat inilah bunga-bunganya muncul dalam jumlah 

yang sangat banyak memenuhi ranting-rantingnya yang gundul.Mahkota bunganya 

berwarna putih dengah tepi merah cerah berbentuk bintang. 

7. Adenium Somalense 

Sesuai dengan nama belakangnya, adenium ini berasal dari Somalia, meskipun 

juga terdapat di Tanzania. Di habitat aslinya, tanaman ini tumbuh setinggi 3 meter 

lebih dengan percabangan ke segala arah, sehingga terlihat sebagai semak-semak 

berukuran raksasa. Meskipun demikian, ukuran bunganya termasuk kecil karena hanya 

berdiameter sekitar 5 cm dengan warna merah muda dan mahkotanya berbentuk 

bintang. 

8. Adenium Swazicum 

Adenium ini berasal dari Swaziland, tetapi kerap pula ditemukan di Afrika 

Selatan dan Mozambik. Tanaman ini tergolong pendek dengan tinggi maksimum 

hanya sekitar 2 meter. Daunnya berwarna hijau tua dengan buluy-bulu halus di 

permukaan bagian bawah. Warna bunganya bervariasi dari putih, pink, dadu, sampai 

ungu dengan diameter bunga sekitar 7 cm. 

 

b. Adenium Hibrida 

Jumlah adenium hibrida jauh lebih banyak dibandingkan dengan adenium 

spesies alam karena kemungkinan untuk menyilang antar jenis tak terhingga. Di 
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Indonesia saja saat ini tercatat sekitar 111 jenis adenium hibrida dan jumlahnya akan 

terus bertambah setelah saling disilangkan. Di Taiwan dan Thailand yang merupakan 

pusat pemuliaan adenium Asia, jumlah hibridanya sudah mencapai ratusan. (Beikram, 

2004) 

B. Persyaratan Tumbuh  

Syarat tumbuh Adenium yaitu menyukai tempat terbuka yang mendapat sinar 

matahari penuh sepanjang hari. Halaman atau pekarangan rumah yang tidak ternaungi, 

sehingga matahari menyinarinya dari pagi hingga sore, adalah tempat yang tepat untuk 

budidaya adenium. Jika ditanam di pot, pot tersebut harus diletakkan ditempat yang 

mendapat sinar matahari. Namun jika harus ditempatkan di dalam ruangan sebagai 

tanaman hias indoor, Adenium harus sering dikeluarkan (diletakkan diluar ruangan) 

agar mendapaat sinar matahari penuh. Tanaman ini memiliki wilayah tumbuh yang 

sangat luas dengan ketinggian maksimum 2.000 mdpl. Adenium dapat tumbuh ditanah 

dengan segala kondisi, bahkan ditanah yang kurang subur sekalipun. Meskipun 

demikian, pertumbuhan terbaik adalah ditanah yang mengandung cukup unsur hara 

dengan struktur porous dengan tingkat keasaman atau pH antara 5,5-6,5 (Beikram dan 

Agus, 2004). 

Pada dasarnya, Adenium dapat hidup pada suhu antara 15oC-45oC. Suhu 

dibawa 15oC nampaknya kurang baik bagi pertumbuhan adenium. Meskipun tahan 

hidup pada suhu relatif panas, pada suhu di atas 45oC daun-daun akan kering dan 

rontok. Tanaman adenium dapat tumbuh didataran rendah, karena menyukai cahaya 

matahari penuh. Adenium cocok tumbuh di daerah tropis (Soenanto, 2005). 
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Di Indonesia, terutama didataran rendah, kisaran suhu yang ada dapat diterima 

dengan baik oleh Adenium. Bahkan, kebanyakan Adenium yang tumbuh didataran 

rendah (dibawah 600 m dpl) menunjukkan gejala pertumbuhan dengan lebih baik 

dibandingkan didateran tinggi. Aliran angin yang berhembus juga merupakan faktor 

penting dalam memelihara Adenium. Semakin baik sirkulasi udara yang ada, 

pertumbuhan Adenium juga semakin baik. Adenium yang telah diletakkan di tempat 

terbuka tumbuh dengan baik dan berbatang akar. (Chuhairy dan Maloedyn, 2005) 

Adenium yang masih muda atau umurnya kurang dari 2 bulan dianjurkan 

diletakkan ditempat yang sedikit ternaungi, tempat yang diberi paranet, atau diteras 

yang terkena cahaya matahari pagi (Tomasow dan Maloedyn, 2005). 

Spektruk cahaya yang dimanfaatkan oleh tanaman dan yang kasat mata adalah 

gelombang pendek violet hingga gelombang panjang merah. Tanaman juga 

memerlukan cahaya yang tidak kasat mata, berupa cahaya ultra violet dan infra merah. 

Karena memerlukan cahaya prosesnya disebut dengan fotosintesis. Proses ini antara 

lain terdiri dari asimilasi CO2 dan asimilasi Protein (Yos Sutiyoso, et al. 2002). 

C. Pembibitan / Perbanyakan Adenium 

Adenium dapat diperbanyak melalui biji, stek batang, cangkok, dan pemisahan 

akar. Perbanyakan melalui biji biasanya dikenal dengan istilah perbanyakan generatif 

sedangkan perbanyakan melalui stek batang, cangkok, serta pemisahan akar sering 

disebut perbanyakan vegetatif. Kedua cara ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Jika 

dari perbanyakan biji akarnya dapat membesar (bonggol) dan artistik tetapi tidak 

menjamin kualitas tanaman baru akan sama dengan induknya. Selain itu pertumbuhan 

lebih lama karena harus melalui tahap penyemaian. Perbanyakan vegetatif biasanya 
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akan menghasilkan tanaman baru dengan kualitas sama dengan induknya, tetapi 

kelemahan vegetatif memerlukan waktu yang lama untuk membentuk bonggol akar 

dan bentuk bonggol akar tidak seindah adenium dari biji (Soenanto, 2005). 

Tujuan utama perbanyakan tanaman hias adalah memperoleh jumlah 

(generasi) tanaman. Disamping itu dengan perbanyakan tanaman, dapat memelihara 

atau mempertahankan sifat penting (keaslian tanaman). Biji merupakan bahan tanam 

yang paling umum untuk perbanyakan tanaman baik menyerbuk sendiri maupun 

silang. Keuntungannya : 

1. Cara ini paling mudah dan murah 

2. Biji dapat disimpan dalam jangka waktu lama 

3. Biji amat sedikit mengandung penyakit 

4. Biji mudah didistribusian dan  

5. Tanaman dari biji memiliki akar tunggang yang dalam, sehingga tahan 

kekeringan pada musim kemarau (Rukmana, 1997). 

Adenium dapat diperbanyak dengan melalui biji biasanya dikenal dengan 

istilah perbanyakan generatif. Sedangkan perbanyakan melalui setek batang, cangkok 

serta pemisahan akar sering disebut dengan istilah perbanyakan vegetatif. Cara 

penanaman adenium dari biji adalah : 

1. Petiklah buah yang telah matang dari pohon, yakni jika telah 

pecah/mengelupas 

2. Keluarkanlah dari biji-bijian, buang rambut atau bulu-bulu yang menempel di 

biji,kemudian kering anginkan selama 1-2 jam 
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3. Siapkan media tanam yang terdiri atas campuran pasir kasar, pupuk kandang, 

dan arang sekam dengan perbandingan 2 : 1 : 1, atau asal media benar-benar 

porous (tidak terlalu mengikat air) 

4. Masukkan media tanam yang telah dicampur air kedalam wadah (pot atau 

lubang tanam di lahan bebas). Kemudian buat lubang tanam ditengah-

tengahnya sedalam 0,5 cm 

5. Semprot media tanam dengan air secara merata, dengan menggunakan hand 

sprayer. Letakkan pot ditempat yang teduh 

6. Tutup pot/wadah persemaian dengan plastik untuk menjaga kelembaban, atau 

biarkan tetap terbuka 

7. Lakukan kembali penyemprotan jika media telah tampak kering 

8. Biasanya dua minggu setelah penyemaian sudah mulai tumbuh tunas. 

Pindahkan benih setelah perakarannya benar-benar kuat, yakni sekurang-

kurangnya setelah berumur tiga bulan (Soenanto, 2005) 

D. Penanaman Adenium 

Penanaman disini dapat digolongkan menjadi dua berdasarkan tanamannya. 

Untuk tanaman yang masih muda, sebaiknya ditanam ke dalam pot biasa (bukan pot 

bonsai). Untuk tanaman dewasa langkah atau tahapan dalam menanam adenium 

sebagai berikut : 

1. Siapkan pot yang akan digunakan 

2. Siapkan media tanam yang akan digunakan 

3. Siapkan pula tanaman yang akan ditanam dan dibersihkan tanah yang menempel 

diakarnya. Caranya disiram atau disemprot dengan air 
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4. Isi bagian dasar pot dengan serutan kayu, styrofoam, atau potongan arang kira-

kira hingga 1/3 tinggi pot agar air dapat keluar dari lubang pot dengan baik 

5. Masukkan campuran media tanam ke dlaam pot hingga sekitar ½ tinggi pot 

6. Masukkan tanaman ke dalam pot dan atur letaknya. Setelah itu masukkan 

kembali media tanam hingga hampir mendekati bibir pot 

7. Siramlah tanaman beserta tanahnya sampai jenuh dan air keluar dari lubang di 

bawah pot 

8. Letakkan tanaman di tempat teduh selama 2 hari (Sugih, 2007) 

Dalam penanaman langsung ditanah, yang harus dilakukan adalah 

menyiapkan tempat penanamannya. Persiapannya dilakukan dengan cara membuat 

lubang tanam dengan ukuran sekitar 30x30x30 cm. Lubang tanam kemudian dibiarkan 

terbuka agar mendapat sinar matahari selama minumum 2 minggu. Maksudnya agar 

semua bibit hama dan penyakit mati, sehingga resiko tanaman terserang hama dan 

penyakit bisa ditekan. Setelah dibiarkan terbuka selama 2 minggu, lubang tanam di 

urug menggunakan tanah bagian atas (top soil) yang dicampur dengan pupuk kandang 

yang sudah jadi dengan perbandingan sama. Selanjutnya bibit sudah siap bisa ditanam. 

(Beikram, 2004) 

Adenium Termasuk zerofit, yaitu tumbuhan yang memiliki struktur yang 

cocok untuk hidup didaerah yang kering. Media tanam yang cocok adalah media yang 

bersifat porous (berongga), misalnya, pasir kasar, dan arang sekam padi. Media 

tersebut tidak mengikat air, berbeda dengan media tanah yang bersifat mengikat air 

relatif lama. (Soenanto, 2005) 

 
E. Pemeliharaan Tanaman 
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Banyak orang menganggap Adenium tidak perlu terlalu sering disirami karena 

termasuk tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Pendapat tersebut tidak 

sepenuhnya benar. Sebaiknya penyiraman dilakukan secara teratur 2 hari sekali, 

terutama saat matahari terik dan setelah terkena air hujan karena air hujan 

mengandung zat asam yang bisa merusak tanaman. Penyiraman harus dilakukan 

hingga air menetes dari lubang dasar pot. Dalam hal ini harus diperhatikan media 

tanamnya. Media tanam harus porous agar akar adenium terhindar dari genangan air 

yang bisa menyebabkan kebusukan. Jika disiram secara teratur, daunnya akan tebal 

dan bunganya tampak besar (Tomasouw dan Maloedyn, 2005). 

Pupuk harus selalu diberikan selama hidup tanaman. Pupuk organik atau 

pupuk alami bisa dengan kotoran kambing. Pemupukan juga harus memperhitungkan 

tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan atau merangsang pembungaan. Pada fase 

pertumbuhan tanaman memerlukan pupuk yang mengandung N tinggi. Sementara 

untuk merangsang pembungaan, dapat diberikan pupuk yang memiliki kandungan 

fosfor yang tinggi. Jenis pupuk dapat dibedakan menurut kecepatannya larut dalam 

media. Pupuk yang lambat larut disebut pupuk slow release misalnya Dekastar, NPK. 

Sedangkan pupuk yang cepat larut disebut pupuk cair dengan cara disemprotkan pada 

media (Soenanto, 2005). 

Selain pengurugan dan pemupukan secara khusus, pemangkasan juga 

memegang peran penting dalam usaha memperbesar bonggol adenium. Bagian 

tanaman yang dipangkas adalah daun dan bunga-bunganya sehingga semua hara akan 

terfokus untuk membesar bonggol. Pemangkasan pada musim hujan karena tanaman 

tidak mengeluarkan bunga. (Marhadi Suwanto, 2006) 
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F. Hama dan Penyakit Adenium 

Hama adalah mkhluk hidup yang memakan bagian-bagian tanaman atau 

menghisap cairan dari jaringan tanaman (daun, batang maupun akar). Secara umum, 

sebagian besar hama adalah makhluk dari golongan lain seperti siput, tikus, dll. 

Sedangkan penyakit adalah makhluk hidup yang masuk dan tinggal didalam tanaman, 

dan aktifitasnya menimbulkan kerusakan tanaman. Makhluk hidup yang dapat 

digolongkan menjadi penyakit tanaman adalah dari golongan cendawan, bakteri serta 

virus. (www.vincanursery.com, 2008) 

Penyakit yang harus diwaspadai phomopsis, yaitu cendawan yang menyerang 

bagian daun tanaman. Pengendalian kimiawi : semprot bagian daun sebaiknya pada 

pagi hari (pukul 6-9) dengan fungisida score / Daconil (0,5 m/L) 1 minggu 1 kali 

untuk pencegahan. Pengendalian lingkungan : sebaiknya tidak menyiram bagian daun 

adenium pada sore hari, mengingat pada sore sampai malam hari kelembaban udara 

lebih tinggi dan menjadi pemicu perkembangan. (www.godongijo.com, 2007) 

Adenium tegolong jaang diseang hama kaena getah tanaman ini besifat toksik 

atau meracuni untuk beberapa jenis hewan tertentu. Meskipun demikian, tetap saja ada 

beberapa hama yang kadang-kadang mengganggu tanaman ini. Demikian pula 

beberapa jenis penyakit, tidak jarang merusak tanaman ini. Dibawah ini beberapa jenis 

hama dan penyakit yang biasa menyerang adenium. 

 
1. Larva Lepidoptera 

Ulat ini biasanya memakan daun-daun adenium yang masih muda. Namun, 

mau juga memakan daun-daun yang sudah tua. Jika serangan ulat hanya sedikit, 
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sebaiknya diberantas secara mekanis, yakni diambil satu persatu dan kemudian 

dibunuh. Namun, jika serangan cukup banyak, dapat dikendalikan dengan 

menyemprot insektisida Sevin yang dosisnya bisa dibaca di label kemasannya. 

 
2. Aphids 

Sama seperti larva lepidoptera, aphids yang adalah semacam kutu berwarna 

kuning ini juga memakan daun-daun adenium yang masih muda. Tunas daun yang 

dimakan aphids akan menjadi keriting, hitam, dan mengerig. Insektisida Confidor 

dengan dosis 0,5 ml dalam 1 liter air dapat disemprotkan untuk memberantas hama ini. 

 

 

3. Thrips 

Serangga kacil yang masih termasuk jenis kutu berwarna hitam ini bergerak 

sangat cepat. Thrips sangat menyukai bunga-bunga yang belum mekar, sehingga 

kuncup tersebut gagal menjadi bunga. Memberantas thrips bisa menggunakan Agimex 

dengan dosis 1 ml/liter air. 

4. Penyakit Pucuk Kuning 

Gejala-gejala penyakit layu kuning adalah tangkai daun berwarna kecoklatan 

dan seperti mengandung air, dan daunnya berwarna kuning. Penyakit ini bukan 

disebabkan oleh jamur, bakteri,atau virus, tetapi karena penyiraman yang berlebihan 

dan drainase tanah atau media tanam kurang baik. Sebagai upaya pencegahan, 

penyiraman tanaman jangan terlalu banyak. Selain itu, struktur tanah atau media 

tanam dibuat menjadi porous agar air siraman bisa mengalir lancar. 

5. Layu Pucuk 
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Penyakit layu pucuk disebabkan oleh jamur Fusarium sp. Dengan gejala 

pucuk tanaman menghitam dan akhirnya membusuk. Pucuk tanaman yang terserang 

penyakit ini tidak mau bertunas lagi. Cara pengendaliannya dengan menyemprotkan 

fungisida Daconil dengan dosis 1 gr/ liter air. 

6. Busuk Akar 

Sama seperti penyakit layu kuning, penyakit busuk akar ini juga disebabkan 

penyiraman yang berlebihan dan drainase yang tidak baik. Gejala serangan penyakit 

ini adalah daun menguning dan mengecil. Jika tanah atau media tanam digali, pada 

akar tanaman terdapat bagian-bagian yang berair atau mebusuk. Cara pencegahan 

penyakit ini adalah dengan mengurangi frekwensi dan volume penyiraman. Jika 

serangan sudah terlanjur datang, sebaiknya tanaman dibongkar, akar-akar yang 

membusuk dipotong, dan diolesi fungisida. Media tanam diganti dengan komposisi 

yang lebih porous dan selanjutnya tanaman ditanam kembali. (Beikram, 2004). 
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BAB  III 

TATA LAKSANA PELAKSANAAN MAGANG 

 

A. Waktu dan Tempat Kegiatan 

1. Watu Pelaksanan  : Tanggal 16 February – 14 Maret 2009 

2. Tempat Pelaksanaan : CV. Indmira Citra Tani Nusantara 

Jl. Kaliurang km. 16,3 Ngemplak, Sleman Yogyakarta 

55582 

B. Tata Cara Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Melakukan kegiatan Tanya jawab secara langsung yang berhubungan 

dengan kegiatan yang dipelajari kepada pembimbing lapangan atau pihak yang 

terkait. 

2. Observasi. 

Pengumpulan data dengan pengamatan langsung di tempat kegiatan 

magang. 

3. Praktek Langsung 

Melakukan Praktek secara langsung di lapangan mengenai 

pembudidayaan tanaman hias Adenium 

4. Studi Pustaka 

Mencari Referensi sebagai data lengkap dan pembanding serta konsep 

dalam alternative pemecahan masalah. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kondisi Umum Perusahaan 

1. Profil Perusahaan 

Indmira Citra Tani Nusantara merupakan perusahaan swasta yang bergerak 

sejak tahun 1985 didirikan oleh Ir. Sumarno. Sebelumnya beliau telah bekerja di 

bidang kontraktor, karena beliau merupakan lulusan Teknik Sipil. Keprihatinan Ir. 

Sumarno terhadap dunia pertanian diwujudkan di Perusahaan ini. Penyebab 

keprihatinan ini yaitu petani menanam berbagai macam tanaman dengan pola tanam 

yang tidak sesuai, misalnya dosis pupuk yang terlalu tinggi atau tidak seimbang 

menyebabkan ekosistem menjadi rusak. 

Awal berdirinya perusahaan ini, Ir. Sumarno mencoba menanam tanaman buah 

– buahan yaitu jambu bangkok dan jeruk. Pada tahun 1987, beliau sudah mampu 

merambah ke tanaman sayuran, dimana menggunakan teknologi budidaya yang benar 

(bentuk vertikultur) sampai kearah penjualannya. Serta mengarah ke uji coba pupuk 

organik yang mampu menghasilkan pupuk mikro cair dan makro organik. Namun 

semua usaha Ir. Sumarno belum juga mendapatkan hasil, karena belum juga 

mendapatkan respon dari masyarakat. Hingga akhirnya pada tahun 1990-an sudah 

mampu diterima oleh masyarakat dengan adanya penawaran pupuk. 

Pada tanggal 30 Oktober 1996 resmi berdiri dalam bentuk CV. Indmira Citra 

Tani Nusantara. Awal berdirinya perusahaan ini telah bergelut di bidang Research 

and Development, sektor Perbaikan Ekosistem, sub sektor dunia pertanian sesuai 

dengan asas Back to Nature. Research and Development sektor perbaikan ekosistem 
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meliputi, perbaikan wadah (media tanam, tambak dan air) serta perbaikan isi 

(tanaman, hewan dan manusia). 

CV. Indmira Citra Tani Nusantara memiliki visi dan misi, yaitu : 

1. Visi : 

 Akibat pengembangan dan rekayasa kimia dasar dengan dosis yang berlebihan 

selama 2 abad terakhir di muka bumi, ekosistem menjadi rusak. Kerusakan ekosisitem 

juga melanda lahan pertanian, sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas dan 

kuantitas produk-produk pertanian. 

 Sadar akan hal tersebut maka 179 negara di bawah panji PBB melakukan 

pertemuan di Rio de Janairo tahun 1992. produk dari pertemuan tersebut adalah 

Agenda 21 dan salah satu klausulnya adalah Kembali ke Alam (Back to Nature). 

 Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi, CV. Indmira 

Citra Tani Nusantara ikut berpartisipasi mengatasi kerusakan ekosistem dengan 

produk dan teknologi yang dihasilkan untuk dipersembahkan kepada nusa dan bangsa. 

2. Misi : 

 Realitas negara Indonesia adalah negara berbasis pertanian (agraris). Akibat 

kerusakan lingkungan (ekosistem) dan IPTEK rendah, Indonesia sebagai negara 

berkembang (dalam menangani dunia pertanian) semakin terpuruk ke belakang 

diantara negara-negara lain. 

 Sebagai langkah nyata CV. Indmira Citra Tani Nusantara sejak tahun 1985 

melakukan penelitian dan pengembangan (Research and Development) di bidang 

pertanian sesuai dengan asas Back to Nature. Langkah ini diperuntukkan bagi nusa 

dan bangsa. 
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Dalam menjalankan usaha, CV. Indmira Citra Tani Nusantara dibantu oleh 

beberapa tenaga kerja, dengan struktur organisasi sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi CV. Indmira  

 

Sampai saat ini, CV. Indmira Citra Tani Nusantara telah berhasil memproduksi 

pupuk organik untuk berbagai jenis tanaman (hortikultura dan tahunan) dan makanan 

tambahan (food suplement) baik untuk unggas maupun ternak dengan jumlah tidak 

terbatas. Kapasitas pabrik terpasang cair sebanyak 200.000 liter per bulan dan padat 

sebanyak 50.000 kg per bulan.  
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CV. Indmira Citra Tani Nusantara telah melakukan 7 macam penelitian dan 

pengembangan, yaitu sebagai berikut : 

1. Perbaikan ekosistem di lahan tambak : penelitian dilakukan sejak tahun 1999 

berlokasi di Pekalongan Pantai Utara Pulau Jawa. Hasil yang dicapai CV Indmira 

Citra Tani Nusantara yaitu : 

a. Mampu memperbaiki kerusakan ekosistem lahan tambak sesuai dengan asas 

Back to Nature. 

b. Mampu melakukan budidaya sesuai aturan standar budidaya, yaitu udang 

(panen usia 4 bulan, size 30 – 40 ekor/kg) serta Bandeng (panen usia 5 bulan, 

size 5 – 10 ekor/kg). 

2. Perbaikan ekosistem di lahan pasir (solusi pemberdayaan lahan pasir pantai) : 

penelitian dilakukan sejak tahun 1999 berlokasi di lahan pasir pantai Pandansimo, 

Pantai Selatan Pulau Jawa. Hasil yang telah dicapai, yaitu : 

a. Hortikultura : padi Rojolele (panen 6 – 8 ton/ha), kacang tanah (panen 4 – 5 

ton/ha), dan Bawang Merah (panen 10 – 15 ton/ha). 

b. Buah Tahunan : Kelengkeng, Sawo, Jeruk Lemon, Jeruk Sunkist bisa tumbuh 

dengan baik dan mampu berbuah. 

c. Perkebunan : Jati, Kelapa Sawit, Kurma 

d. Wind Barrier : Cemara Laut dan Akar Wangi. 

3. Penelitian peningkatan rendemen dan tonase tanaman tebu milik PG. Soedhono di 

bawah PTPN XI : penelitian dilakukan tahun 2003 berlokasi di PG. Soedhono 

Ngawi Jawa Timur. Hasil yang telah dicapai yaitu tingkat rendemen sebesar 9 % 

dan tonase sebesar 140 ton/ha. 
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4. Peningkatan produksi tanaman padi dari 6,2 ton/ha menjadi 7,5 ton/ha. Kerjasama 

dengan Dinas Pertanian Bantul tahun 2003 untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah senilai 39 milyar rupiah. 

5. Penelitian dan pengembangan lahan daratan dalam Program ASRI BUMI 

NUSANTARA. Hasil yang dicapai yaitu Kedelai (panen 3 – 5 ton/ha), Padi 

Rojolele (panen7 – 10 ton/GKP/ha), dan Jagung (panen 8 – 12 ton tongkol/ha). 

6. Penelitian dan pengembangan tanaman obat Kembali ke Alam-Herbal Organik. 

7. Paket Teknologi dan Manajemen Hamemayu Hayuning Bawono : diberikan 

kepada kelompok tani yang mempunyai visi dan misi mengembangkan dunia 

pertanian di Indonesia pada umumnya dan memperbaiki taraf hidup masyarakat 

petani Indonesia pada khususnya. 

2. Lokasi Perusahaan 

Lokasi kantor pusat CV. Indmira Citra Tani Nusantara berada di daerah 

Kledokan Umbulmartani, Ngenplak Sleman. Kantor pusat ini tempatnya juga sangat 

strategis yaitu berada di tepi jalan raya, tepatnya jalan Kaliurang KM 16,3. 

Secara administrasi CV. Indmira Citra Tani Nusantara masuk dalam wilayah :  

Desa   :  Kledokan 

Kecamatan :  Umbulmartani, Ngemplak 

Kabupaten  :  Sleman 

Provinsi  :  Yogyakarta 

Lokasi kegiatan magang ini, yakni CV. Indmira Citra Tani Nusantara berada di 

desa Kledokan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Batas geografis lokasi adalah :  

Utara  : Gunung Merapi 

Selatan  : Kota Yogyakarta 
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Barat   : Magelang 

Timur   : Klaten  

Kondisi lingkungan CV. Indmira adalah sebagai berikut : 

Tinggi Tempat :  600 m dpl 

Kecepatan Angin :  1,3 – 5,92 knots 

Kelembaban Nisbi :  49,2 % - 95,1 % 

Temperatur Udara :  21,5 º C – 33,8 º C 

Curah Hujan Rata-rata  :  2500 mm3 / Tahun 

B. Uraian Kegiatan Magang 

Praktek kerja lapangan ini dilakukan selama 1 bulan mengenai Budidaya 

Tanaman Adenium diperoleh hasil yang cukup memuaskan walaupun keberhasilan 

tidak mencapai 100 %. PKM di CV. Indmira Citra Tani Nsantara ini mahasiswa ikut 

andil secara langsung dalam kegiatan yang ada perusahaan ini. Kegiatan budidaya 

adenium meliputi perbanyakan tanaman baik secara generatif maupun vegetatif serta 

perawatan tanaman, mulai dari penyiraman, pemupukan, pemangkasan, penggantian 

media tanaman sampai pemberantasan hama dan penyakit. 

Secara umum adenium dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yakni adenium 

spesies alam dan adenium hasil silangan. Adenium spesies alam adalah adenium yang 

muncul secara alami  tanpa campur tangan manusia. Sedangkan adenium hasil 

silangan merupakan hasil pembiakan manusia dengan cara menyilangkan antar 

spesies. Munculnya adenium hasil silangan dikarenakan sifat manusia yang ingin lebih 

baik, sehingga melakukan penyilangan dan menghasilkan adenium dengan bentuk, 

corak dan warna bunga yang baru, serta mendapatkan tanaman yang cepat tumbuh, 

kuat dan tahan penyakit. Sebelum adanya adenium dengan bunga yang berbentuk 
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seperti terompet dengan tepi sedikit bergelombang, berwarna merah muda yang 

dikenal dengan adenium jenis spesies alam. Beberapa jenis adenium yang dimiliki 

CV.Indmira Citra Tani Nusantara merupakan adenium jenis silangan yaitu adenium 

obesum dan adenium arabicum. 

Tidak semua bunga adenium menjadi buah, hanya bunga-bunga yang 

mengalami penyerbukan yang menjadi buah. Di CV Indmira Citra Tani Nusantara ini 

penyerbukan biji dilakukan secara buatan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan 

dalam memperoleh biji penyerbukan buatan antara lain sebagai berikut: 

· Membantu Penyerbukan 

Mengandalkan mekanisme penyerbukan alami dengan buatan angin atau 

serangga bukanlah pilihan bijaksana hal ini disebabkan di tempat adenium tumbuh, 

kadang-kadang tidak ada angin atau serangga yang melakukan penyerbukan alami. 

Dalam melakukan penyerbukan buatan alat yang dibutuhkan adalah kuas, kertas bersih 

yang digunakan untuk menempelkan serbuk sari ke kepala putik. Kemudian memilih 

bunga yang telah mekar sekitar 2-3 hari dan penampilannya sehat. Penyerbukan 

dilakukan dengan metode salah satu kuntum bunga diambil serbuk sarinya dengan 

kuas basah yang telah disiapkan, kemudian kuas basah yang ada serbuk sarinya 

tersebut dioleskan diatas kepala putik setelah 3-4 hari setelah dilakukan penyerbukan 

buatan, akan terlihat 2 titik berwarna hijau yang merupakan bakal buah dan hal ini 

dapat dikatakan penyerbukan berhasil. 

· Mengikat Buah 

Buah adenium akan masak kurang lebih 2 bulan kemudian. Buah adenium yang 

masak akan merekah dan dari biji-biji yang dilekati bulu-bulu terbang siap 
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diterbangkan angin. Beberapa hari kemudian peristiwa ini terjadi, hal yang harus 

dilakukan adalah mengikat buah dengan tali rafia. Pengikat yang dilakukan tidak perlu 

terlalu erat, cukup tidak  membuat buah merekah. Kulit buah yang masak akan 

mengering. Hal ini berarti buah harus segera dipetik untuk diambil bijinya. Biji 

tersebut, dicabuti bulunya, pencabutan dilakukan secara hati-hati agar tidak melukar 

lembaganya. Setelah itu biji dijemur selama ½ hari agar terhindar dari hama penyakit. 

Perbanyakan tanaman adenium dilakukan baik secara generatif maupun 

vegetatif, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut: 

1. Perbanyakan adenium secara generatif 

a. Persemaian biji dan pembibitan 

Sebelum dilakukan kegiatan persemaian, terlebih dahulu menyiapkan biji yang 

akan ditanam. Di CV Indmira Citra Tani Nusantara ini penyerbukan biji dilakukan 

secara buatan. Biji-biji dari hasil penyerbukan buatan siap untuk disemaikan dalam 

media persemaian. Tempat untuk menyemaikan berupa baki segiempat yang telah 

berisi media campuran yang berupa arang sekam dengan pasir pantai dengan 

perbandingan 1:1. Pola penanaman biji dilakukan dengan sistem sebar. Meskipun 

dengan sistem sebar tetapi penempatan biji dalam wadah persemaian tetap diatur. Biji-

biji adenium ditata dengan posisi horizontal atau posisi tidur, hal ini dimaksudkan agar 

lembaga pada biji adenium dapat menyerap unsur hara dan air dengan baik, sehingga 

perkecambahannya dapat berjalan dengan optimal. Selanjutnya biji-biji tersebut 

tertutup oleh media yang sama setipis mungkin agar biji-biji tidak hilang saat 

penyiraman. Kemudian dilakukan penyiraman pada media persemaian atau 

persemaian adenium dibasahi dengan air. Penyiraman dilakukan menggunakan spayer, 
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karena adenium merupakan jenis tanaman yang tidak terlalu menyukai air, oleh karena 

itu penggunaan air jangan berlebihan karena akan menganggu perakaran tanaman serta 

drainase harus baik, dan hal ini dapat memacu perkecambahan tanaman adenium. 

Untuk menjaga kelembaban, media semai disemprot air setiap harinya. Wadah 

tempat persemaian ditempatkan di tempat yang teduh dan terlindungi dari sinar 

matahari langsung. Naungan yang digunakan adalah paranet. Paranet sebanyak 2 lapis, 

untuk menahan sinar matahari sebesar 90 %. Tempat yang teduh dapat memacu 

perkecambahan. Dengan adanya angin kelembaban yang terlampau tinggi dapat 

dikurangi. Dalam waktu ± 2 minggu biji-biji adenium sudah mulai semi. Pada minggu 

ketiga tinggi tanaman mencapai 3,5 cm jumlah daun 2 helai. Pemindahan dilakukan 

jika bibit sudah berumur 3 minggu, karena bila masih kecil dikhawatirkan tanaman 

kurang kuat dalam beradaptasi dengan media tanam yang baru. 

Dalam waktu ± 3 minggu atau 1 bulan setelah persemaian, bibit adenium 

dipindah di pot. Tinggi bibit adenium kira-kira 7-8 cm dengan jumlah daun 4-5 helai. 

Media penanaman dalam pot berupa campuran arang sekam dan pasir malang dengan 

perbandingan 2:1, pot yang digunakan berukuran/berdiameter 7 cm. Pemilihan pot 

yang tepat akan membantu pertumbuhan adenium. Semakin besar adenium maka 

semakin banyak unsur hara dan air yang dibutuhkan, akar-akar pun semakin 

berkembang, sehingga membutuhkan tempat yang lebar. Setiap pot hanya untuk satu 

tanaman. Dalam pemindahan dilakukan secara hati-hati, karena tanaman masih kecil 

dan perakarannya masih halus. Sebelum ditempatkan di tempat yang telah disediakan. 

Pot-pot berisi tanaman adenium tersebut diberi larutan fungisida. Tanaman harus 

dipindah ke pot yang berukuran lebih besar jika perakarannya sudah memenuhi pot 
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dan media pot yang lama sudah tidak dapat memberikan unsur hara secara optimal 

pada tanaman. Repoting dilakukan setelah adenium berumur 4 bulan dengan panjang 

17-20 cm. Pot yang digunakan berukuran/ berdiameter 10 cm. pot harus memiliki 

lubang pembuangan untuk mengalirkan kelebihan air. 

b. Persiapan media dan penanaman 

Media tanam yang telah menentukan pertumbuhan adenium karena dari media 

ini adenium mendapatkan zat-zat makanan yang diperlukan. Media tanam adenium 

bukan unsur tunggal, tetapi komposisi yang terdiri atas beberapa unsur pembentuknya. 

Di CV Indmira Citra Tani Nusantara sendiri memiliki komposisi media tanam yang 

tidak jauh dari nurseri-nurseri lainnya. Adapun komposisinya, media tanam adenium 

harus memiliki sifat cukup mengandung unsur hara dan sangat parous. Sifat sangat 

parous ditekankan mengingat adenium adalah tanaman gurun yang akarnya sangat 

sensitif terhadap genangan air yang terlalu lama. 

Komposisi media tanam yang dipakai CV.Indmira Citra Tani Nusantara untuk 

penanaman adenium antara lain pasir malang dan arang sekam. Pasir malang dipilih 

karena sangat cocok untuk jenis tanaman adenium. Pasir malang yang bentuknya kasar 

dapat memenuhi kriteria ukuran kekasarannya. Seperti di daerah asal tanaman 

adenium. Pasir ini difungsikan untuk meningkatkan porositas media, karena pasir ini 

memiliki drainase yang dan daya ikat terhadap air sedikit. 

Selain menggunakan pasir malang, media tanam juga menggunakan arang 

sekam. Sekam adalah limbah petani yang bisa digunakan sebagai campuran media. 

Media ini mudah didapat, murah, ringan dan termasuk salah satu media yang cocok 

digunakan karena tidak mengikat air terlalu lama. Arang sekam difungsikan untuk 
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mengikat drainase media. Hal ini sangat dimungkinkan karena sifat arang yang 

mampu mengikat air cukup banyak sehingga mampu memberikan kondisi media 

kelembaban yang lebih baik. Penggunaan media arang sekam termasuk dalam prinsip 

hidroponik. Substrat yaitu menggunakan media padat (bukan tanah) yang menyerap 

atau menyediakan nutrisi air dan oksigen serta mendukung akar tanaman.  

Untuk penanaman media tanam di CV Indmira Citra Tani Nusantara berupa 

arang sekam dan pasir malang dengan perbandingan 2:1 tersebut dicampur jadi satu 

kemudian diletakkan di pot berisi media tanam tersebut dan disiram dengan larutan 

fungisida dan kemudian diletakkan di tempat yang terbuka. 

2. Perbanyakan adenium secara vegetatif 

Perbanyakan adenium selain dilakukan dengan cara generatif juga dilakukan 

dengan cara vegetatif. Perbanyakan vegetatif dilakukan dengan tujuan 

mempertahankan keunggulan suatu tanaman. Di CV Indmira Citra Tani Nusantara ini 

perbanyakan secara vegetatif dilakukan dengan dua cara yaitu secara stek dan 

grafting/sambung. 

a. Stek 

Stek diartikan sebagai suatu perlakuan pemisahan atau pemotongan beberapa 

bagian tanaman, agar bagian-bagian tersebut membentuk akar atau tanaman baru. 

Perbanyakan dengan stek ini diperoleh tanaman baru yang memiliki sifat seperti 

induknya. Adenium termasuk tanaman yang mudah diperbanyak dengan stek, oleh 

karena itu stek dipilih sebagai salah satu cara perbanyakan vegetatif. Cara stek banyak 

dipilih orang karena sangat sederhana dan tidak memerlukan teknik yang rumit, 

sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja. Langkah pertama dalam menyetek adenium 
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adalah memilih barang yang akan distek. Batang yang akan distek dipilih yang cukup 

besar, sehat dan tua. Batang yang terlalu muda proses penguapannya sangat cepat, 

sehingga stek menjadi lemah dan akhirnya mati. Setelah menentukan batang yang 

akan distek langkah selanjutnya adalah batang tersebut dipotong dengan menggunakan 

pisau yang steril dan tajam, sehingga bagian yang terpotong tidak terinfeksi dan 

dihasilkan permukaan potongan yang halus, sedangkan kalus sangat berguna untuk 

menutupi luka. Potongan hanya dilakukan sekali dengan arang menyerong atau 

miring, sehingga menghasilkan potongan dengan permukaan lebih luas bila 

dibandingkan  

dengan pemotongan stek yang lebih baik yaitu pada saat kelembaban udara tinggi dan 

tanaman sedang tidak mengalami pertumbuhan. 

Batang atau cabang tanaman adenium yang telah dipotong tadi, diletakkan di 

tempat yang teduh dan didiamkan 2-3 hari sampai mengering. Di CV Indmira Citra 

Tani Nusantara ini semua tanaman menggunakan zat perangsang tanaman, supaya 

pertumbuhan tanaman dapat tumbuh secara maksimal. Permukaan bekas potongan 

yang akan distek tadi diolesi dengan fungisida untuk menghindari timbulnya jamur. 

Langkah selanjutnya adalah menyediakan media tanam dan pot media tanam yang 

digunakan berupa campuran arang sekam dan pasir malang dengan perbandingan 1:2. 

pemilihan pot disesuaikan dengan besar kecilnya  batang yang akan di stek. Pot yang 

digunakan harus mempunyai lubang drainase yang baik. Karena hal ini juga 

mempengaruhi keberhasilan penyetekan. Setelah bagian potongan mengering dan 

potongan yang berisi media tanam tersebut. Kemudian menyiramnya dengan larutan 

fungisida dan diletakkan di tempat yang teduh. Media stek harus selalu dijaga 
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kelembabannya dengan cara menyirami tanaman adenium tersebut setiap hari. 

Hasilnya akan terlihat setelah ± 2 minggu yang ditandai dengan muncul tunas. Tunas 

ini merupakan petunjuk bahwa stek telah berhasil. Akan tetapi jika tidak muncul tunas 

cabang mengecil dan membusuk berarti penyetekan gagal. Tanaman dari hasil 

penyetekan tidak untuk dijual tetapi biasanya digunakan untuk bahan penyambungan, 

karena jika dipaksakan untuk dijual maka harga jualnya rendah. 

 

 

b. Grafting (sambung) 

Selain dengan cara stek, perbanyakan vegetatif tanaman adenium CV Indmira 

Citra Tani Nusantara juga dilakukan dengan cara grafting atau sambung. Perbanyakan 

dengan cara sambung atau grafting merupakan perbanyakan yang dilakukan dengan 

menggabungkan batang bawah dengan batang atas dari tanaman yang berbeda, 

sehingga tercapai persenyawaan dan kombinasi. Persemayaan dan kombinasi ini akan 

tumbuh terus menjadi tanaman baru. Untuk batang bawah dipilih yang memiliki 

perakaran kuat dengan bentuk bonggol yang bagus, sedangkan untuk batang atas 

dipilih batang sehat. Diameter batang bawah harus lebih besar dibanding dengan 

diameter batang atas. Panjang cabang untuk batang atas antara 5-8 cm. kedua batang 

yang akan disambung juga dipilih yang sehat dan lurus. 

Cabang batang bawah selanjutnya dipotong dengan bentuk potongan seperti V, 

sedangkan cabang untuk batang atas dipotong dengan bentuk potongan seperti huruf V 

terbalik langkah berikutnya adalah cabang batang atas dimasukkan ke cabang batang 

bawah, sehingga keduanya menyatu. Sambungan tersebut kemudian diikat dengan tali 
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plastik yang dilebarkan. Harus diusahakan ikatan ini menutup sambungan secara 

sempurna, sehingga air tidak dapat menembusnya. 

Menghindari penguapan berlebihan yang bisa menyebabkan kematian cabang 

batang atas, daun-daun cabang tersebut dipotong setengahnya atau dipangkas habis, 

kira-kira 2 minggu kemudian, jika sambungan berhasil akan tumbuh tunas daun, 

bahkan cabang batang atas membusuk dan mengering, berarti sambungan gagal dan 

harus dicoba lagi. 

Hasil dari sambungan tersebut bila berhasil maka tali pembalut dilepas. Hasil 

sambungan adenium yang berhasil mempunyai nilai jual tinggi, karena bentuknya 

yang unik dan menarik serta mempunyai warna bunga yang beraneka ragam dalam 

satu pohonnya. Di CV Indmira Citra Nusantara penyambungan dilakukan untuk 

menambah koleksi adenium di perusahaan tersebut. Supaya adenium yang dimiliki 

perusahaan semakin beragam macamnya dengan silangan antara spesies satu dengan 

spesies lainnya. 

3. Pemeliharaan Tanaman 

Kegiatan menanam dan merawat adenium sebenarnya merupakan sama seperti 

kegiatan menanam dan merawat tanaman lainnya. Adenium sebenarnya merupakan 

tanaman yang mudah beradaptasi dan sangat mudah tumbuh, sehingga tidak 

memerlukan perawatan khusus. Pemeliharaan tanaman adenium meliputi : 

penyiraman, pemupukan, pemangkasan, penggantian media dan pot dan pengendalian 

hama penyakit. 

a. Penyiraman 
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Penyiraman tanaman adenium di CV. Indmira Citra Tani Nusantara dilakukan 

sesuai kebutuhan tanaman. Jika pada musim kemarau penyiraman dilakukan 2 kali 

sehari yaitu pada pagi dan sore. Jika musim hujan penyiraman dilakukan menurut 

kondisi tanaman adenium. Adenium tidak tahan hidup ditanah basah dan lembab. 

Karena tanah yang basah dan lembab justru mengganggu pertumbuhannya. Dan jika 

tanaman adenium kelebihan air maka akan menyebabkan penyakit busuk akar. 

Bila musim penghujan penyiram bisa dilakukan 4-5 hari sekali, karena dengan 

mempunyai tandon air berupa bonggol, adenium hanya membutuhkan sedikit air untuk 

pertumbuhannya sebelum dilakukan penyiraman seharusnya dicek dulu keadaan 

media tanam atau tanah. Jika tanah atau media tanam masih lembab dan basah maka 

tidak perlu disiram. Namun, jika tanah atau media tanam sudah kering, saat itulah 

adenium perlu disiram. 

Jumlah air siraman untuk adenium tidak boleh terlalu banyak. Jika ditanam 

ditanah, penyiraman dianggap cukup saat air sudah lama meresap ke dalam tanah. Jika 

ditanam dipot, penyiraman dianggap cukup saat air siraman sudah keluar dari lubang 

didasar pot. Penyiraman ini dibantu dengan selang atau gembor. Sebaiknya 

penyiraman ditanah atau media tanam, penyemprotan daun-daun dan ranting 

menggunakan sprayer halus agar tanaman terlihat bersih dan segar. 

b. Pemupukan 

Pemupukan perlu dilakukan karena jumlah unsur hara yang terdapat di dalam 

tanah atau media tanam terbatas. Ada tanaman yang sangat rakus terhadap unsur hara 

dan sebaliknya ada yang hanya menyerap unsur hara dalam jumlah sedikit. Dengan 
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demikian, ada tanaman yang membutuhkan pupuk dalam jumlah besar dan ada yang 

memerlukan pupuk dalam porsi sedikit. 

Adenium termasuk tanaman yang tidak rakus dalam menyerap unsur hara, 

sehingga kebutuhan pupuknya relatif sedikit. Hal ini disebabkan dihabitat aslinya, 

tanaman ini hanya hidup dilapisan tanah tandus berpasir yang sangat tipis dan miskin 

unsur hara. Karenanya, secara umum adenium tergolong tanaman yang 

pertumbuhannya lambat, terutama jika dibandingkan dengan tanaman dari hutan 

tropis. 

Adenium adalah tanaman yang peka terhadap kelebihan pupuk karena dasarnya 

tanaman ini tidak banyak membutuhkan pupuk. Pemberian pupuk yang berlebihan 

akan mengakibatkan daun-daunnya menguning dan akhirnya bisa mati. Di CV. 

Indimira Citra Tani Nusantara pemupukan tanaman adenium dilakukan sebulan sekali 

dengan menggunakan pupuk. SNN Cristal dengan dosis 1 sendok teh/liter untuk 

pemupukan media. Dan untuk pemupukan daun dilakukan seminggu sekali dengan 

menggunakan POC SNN dengan dosis 2 cc / liter air. 

SNN (Super natural nutrition) merupakan pupuk yang diproduksi oleh CV. 

Indmira Citra Tani Nusantara sebagai pengganti pupuk dipasaran. Karena CV. Indmira 

Citra Tani Nusantara sendiri bergerak dalam bidang pembuatan pupuk dan konsultasi 

pertanian. Kandungan yang terdapat dalam SNN antara lain, unsur makro : nitrogen 

25%, fosfat 25%, kalium 25%, magnesium, belerang, dan kalsium. Unsur mikro yang 

terdapat dalam pupuk SNN antaranya : besi, natrium, seng, tembaga, mangan, klor, 

dll. 
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Pemupukan dilakukan setelah tanaman berumur 3 bulan kemudian dipindah ke 

pot. 

c. Pemangkasan 

Dalam budidaya adenium, pemangkasan adalah suatu keharusan karena tanpa 

pemangkasan tanaman akan tumbuh tidak beraturan. Adenium yang dibiarkan tumbuh 

tanpa pemangkasan akan menjadi tanaman dengan sosok yang berantakan, sehingga 

tidak ada unsur keindahannya sama sekali. Tujuan pemangkasan ini adalah untuk 

membentuk tajuk atau sosok tanaman seperti yang diharapkan. Biasanya hobiis 

menginginkan adeniumnya bersosok rendah dan kompak. Karena itu, dalam 

pemangkasan, bagian yang harus dipotong adalah batangnya setinggi yang diinginkan. 

Dari batang yang terpotong itu biasanya akan muncul cabang-cabang. 

Beberapa cabang terbaik dipelihara dan lainnya dipotong. Sebaiknya 

dipelihara cabang-cabang yang arah pertumbuhannya kelak membentuk sebuah tajuk 

yang kompak. Cabang-cabang tersebut bisa dipotong lagi untuk membentuk ranting-

ranting,sehingga kelak sosok adenium pendek, kompak, dan rimbun. 

Hal penting yang seringkali diabaikan saat memangkas tanaman adalah soal 

kebersihan alat pemotong. Gunting atau pisau kotor yang digunakan untuk memotong 

tanaman bisa menyebabkan bekas irisannya membusuk dan merembet ke bagian lain. 

Jika demikian yang terjadi, bukan sosok kompak yang diperoleh, tetapi justru 

kematian tanaman. 

Pemotongan sebaiknya dilakukan pada pagi hari agar bekas potongannya cepat 

kering. Pemotongan pada musim hujan tidak dianjurkan karena luka bekas irisan yang 

terkena air hujan bisa membusuk. Untuk menghindari infeksi jamur, luka bekas 
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potongan sebaiknya diolesi dengan fungisida. Fungisida yang bisa digunakan 

diantaranya score, deas curacon. Caranya, fungisida tersebut dilarutkan dalam air 

bersih dengan dosis 2 cc/liter, kemudian dioleskan merata ke permukaan potongan. 

 

 

d. Penggantian Media Tanam  

Penggantian media repotting tanam untuk adenium yang ditanam dalam pot 

adalah suatu keharusan karena unsur hara dalam media lama-lama akan habis diserap 

tanaman. Penggantian media tanam sebaiknya dilakukan jika tanaman adenium sudah 

mulai menunjukkan pertumbuhan yang baik. Karena semakin besar tanaman maka 

makin besar pula unsur hara yang dibutuhkan. Jika tidak dilakukan repotting maka 

dikhawatirkan pertumbuhan juga akan terganggu karena sudah kehabisan unsur hara 

dalam media yang diserap. Tetapi untuk repotting bila dari persemaian dipindah ke pot 

maka persemaian tersebut menunggu umur sampai 3 bulan. 

Tahap-tahap repotting yang dilakukan di CV. Indmira Citra Tani Nusantara 

adalah sebagai berikut : 

1. Menyiapkan tanaman yang akan di repotting 

2. Mengeluarkan tanaman dari pot secara hati-hati 

3. Membersihkan media tanam yang menempel pada tanaman. 

4. Menyiapkan pot dengan ukuran yang lebih besar. 

5. Megisi pot dengan media baru yaitu pasir malang dan arang sekam, setinggi ¼ 

bagian pot. 

6.   Menanam kembali tanaman ditengah pot. 
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7. Menambahkan media yang tersisa untuk menutupi tanaman agar akar         tertutupi 

media hingga mencapai permukaan pot.    

8. Memadatkan media sekeliling pangkal batang tanaman agar tanaman tatap berdiri 

tegak. 

9. Menyiram media hingga cukup basah dan lembab, lalu meletakannya tanaman  di 

tempat yang teduh.       

e. Pengendalian hama dan penyakit 

Jenis-jenis hama yang menyerang tanaman adenium di CV. Indmira Citra Tani 

Nusantara antara lain : 

Ø Kutu kuning 

Kutu kuning adalah serangga jenis aphids berwarna kuning yang menjadi hama 

adenium karena mengisap cairan tanaman. Kutu kuning kerap terlihat bergerombol 

dipucuk tanaman atau pangkal bunga. Meskipun serangannya tidak sampai 

menimbulkan kematian, hama ini harus diwaspadai karena membuat pertumbuhan 

tanaman terganggu. Pencegahan bisa dilakukan dengan menyemprotkan insektisida 

decis atau curacon sesuai dengan dosis anjuran di kemasan. 

Ø Root mealy bug 

Root mealy bug masih berkerabat dengan kutu putih, tetapi hama ini 

menyerang akar tanaman dengan akibat tanaman mengalami layu pucuk. Jika tanaman 

yang terserang dicabut dari medianya akan terlihat akar-akar membusuk, 

pengendaliannya bisa dilakukan dengan menaburkan furadan ke tanah dengan dosis 

seperti yang tertera di dalam kemasan, kemudian menyiramnya dengan air. 

Ø Busuk akar  
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Penyakit utama Adenium di CV. Indmira Citra Tani Nusantara adalah busuk 

akar. Pada tanaman yang sudah tingkat berat kerusakannya dapat terjadi kematian. Di 

CV. Indmira Citra Tani Nusantara penyakit ini sudah banyak terjadi pada tanaman 

muda dan beberapa tanaman dewasa. Untuk busuk akar ringan, penanganannya adalah 

: 

1) Mencabut tanaman adenium yang sudah terkena busuk akar 

2) Mencuci bersih bagian akar dari medianya sebanyak 2 kali 

3) Memotong bagian bagian yang sakit 

4) Mengoleksi bekas potongan dengan fungisida score 

5) Membiarkan beberapa saat agar mengering dan meresap 

6) Tanaman ditanam pada pot dan media yang baru 

Untuk penyakit pada tingkat berat dan tidak ada kemungkinan sembuh, maka 

tanaman langsung dibuang  

Tindakan pencegahan atau penanggulangan ini dilakukan dengan cara 

mengadakan pengontrolan pada semua tanaman minimal 2 hari sekali karena penyakit 

ini sepintas sukar diketahui. Biasanya penyakit ini ketika ditemukan sudah menjalar ke 

bagian dalam tanaman. Hal ini yang dapat dilakukan untuk pencegahan adalah pada 

waktu penanaman dicampur dengan fungisida dan bakterisida, dan sebaliknya 

pemberian obat atau semprot ini terus diganti supaya hama tidak kebal terhadap satu 

jenis obat. 

4. Membuat Bonggol dengan Akar Melingkar 

Di CV. Indmira Citra Tani Nusantara ini selain melakukan kegiatan budidaya 

pemeliharaaan adenium juga melakukan kegitan mempercantik adenium agar adenium 
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memliki nilai jual yang tinggi. Antara lain dengan membuat bonggol dengan akar 

tumbuh melingkar. Membuat bonggol dengan bentuk dasar tersebut dilakukan dengan 

cara sebagai berikut : 

1. Pilih adenium muda dengan bonggol yang bagus, sehat dan berdiameter sekitar 

10 cm 

2. Potong bonggol di bagian paling besar menggunakan pisau tajam yang telah 

disterilkan menggunakan alcohol 70 % agar terbebas dari kuman penyakit. 

3. Rendam luka bekas potongan di larutan fungisida selama 10 menit dan kering 

anginkan di tempat yanag teduh selama 1 jam. Setelah itu, olesi bonggol yang 

terpotong dengan zat perangsang pertumbuhan akar. 

4. Biarkan selam 3 hari agar luka potongan mengering. 

5. Tanam adenium di media tanam dengan komposisi sekam bakar, pasir malang 

dengan perbandingan 1 : 2. sebelum ditanam, ganjal bonggol dengan sterofoam 

yang diameternya sama dengan diameter bonggol atau lebih basar sedikit. Ini 

dilakukan agar akar yang akan keluar mengarah ke samping, bukan menghujam 

ke bawah. 

6. Sekitar dua bulan kemudian akar-akar yang diharapkan, yaitu akar yang keluar 

dari garis terluar lingkaran bonggol akan tumbuh. Tanaman bisa dicabut, 

dijarangkan akarnya dengan hanya menyisakan akar-akar yang besar dan 

bagus., kemudian siap dibesarkan menjadi bonggol. 

Bonggol dengan akar seperti ini di CV. Indmira Citra Tani Nusantara juga 

dinamakan/julukan sebagai tanaman adenium akar gurita, karena bentuk akarnya yang 

menyerupai kaki gurita yang banyak. 
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C.Perkiraan Analisis Usaha  

A. Biaya Tetap  

a.  Bangunan (diperkirakan tahan untuk 10 tahun) :  

· Plastik UV membutuhkan 15 m @ Rp 27.500,-   Rp  412.500,-  

· Paranet dinding p: 1m l: 1,2m  

(membutuhkan 27 m @ Rp 4.000,-)   Rp    108.000,-  

· Tiang 12 batang dengan ukuran 2m @ Rp 40.000,-   Rp    480.000,-  

· Kayu dinding 27 batang ukuran 3m @ Rp 45.000,-   Rp 1.215.000,-  

· Kayu untuk kuda-kuda @ Rp 45.000,-    Rp    630.000,-  

(membutuhkan 14 batang ukuran 3m) 

· Kayu untuk reng @ Rp 45.000    Rp     720.000,- 

(membutuhkan 16 batang p: 3m) 

· Kayu untuk usuk @ Rp 23.000,-    Rp     437.000,- 

(membutuhkan 19 batang ukuran 3m) 

· Paku reng butuh 2 kg @ Rp 9.000,-    Rp        18.000,- 

· Paku usuk butuh 2 kg @ Rp 9.000,-   Rp        18.000,- 

· Bambu 3 batang @ Rp 7.500,-     Rp       22.500,- 

· Kawat dinding 3 rol @ Rp 450.000,-    Rp  1.350.000,-  

· Tenaga kerja bangunan      Rp     400.000,- 

(untuk 4 orang @ Rp 20.000/ hari selama 5 hari)                     + 

     Total Bangunan Rp 5.811.000,- 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 li 

 

 

· Untuk biaya diperkirakan selama 1 tahun = 4.788.000/10th Rp 581.100,- 

· Biaya penyusutan bangunan 5% x biaya total 10th 

( 5% x Rp 5.811.000,-)      Rp 290.500,- + 

v Biaya keseluruhan bangunan per tahun    Rp 871.650,-  

b.  Sewa lahan untuk green house per tahun                                 Rp  324.000,- 

c.  Peralatan (diperkirakan tahan selama 10 tahun) 

ü Tangki sprayer    Rp 300.000,- 

ü Selang p: 25m @ Rp 4.500,-   Rp  90.500,- 

ü Spray dan gembor     Rp   44.000,- 

ü Rak tanaman      Rp 400.000,- 

ü Pot hitam ukuran 10 @ Rp 12.000  Rp 504.000,- 

(membutuhkan 42 lusin) 

ü Baki persemaian butuh 6 @ Rp 4.500,-  Rp  27.000,-  +                     

Total Peralatan   Rp1.365.500,-  

Untuk biaya diperkirakan per tahun = 1.365.500/10th          Rp 136.500,- 

Biaya penyusutan peralatan 20% x biaya total 10th  

( 20% x Rp 1.365.500,-)     Rp 273.100,- + 

v Total Keseluruhan Biaya Tetap      Rp1.605.250,-   

B. Biaya Variabel 

a.  600 biji adenium @ 1Rp 1.000     Rp   600.000,- 

b.  Pot tanaman  
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ü Pot ukuran 17 butuh 42 lusin @ Rp 15.000   Rp   630.000,- 

c. Media tanam (diperkirakan tahan untuk 2 tahun) 

ü Pasir malang 50 karung @ Rp 7.500,-   Rp    375.000,- 

ü Sekam bakar butuh 30 karung @ Rp 12.500,-  Rp    375.000,- 

d. Pupuk  

ü Pupuk daun SNN butuh 3 botol @ Rp 10.000,-   Rp      30.000,- 

ü Pupuk media SNN Kristal butuh 60kg  @ Rp 60.000,-  Rp 3.600.000,- 

e. Pestisida 

ü Fungisida Score butuh 2 botol @ Rp 37.500,-  Rp      75.000,- 

ü Fungisida Antracol butuh 2 bungkus @ Rp 40.000,-  Rp      80.000,- 

ü Insektisida Decis 80ml butuh 2 botol @ Rp 24.000,-  Rp      50.000,- 

ü Insektisida Curacron 100ml butuh 2 botol @ Rp 31.000,-    Rp      62.000,- 

ü Bakterisida Agrept 100gr butuh 4 bungkus @ Rp 27.000,-  Rp    108.000,- 

f. Biaya listrik untuk 1 tahun dengan per bulan Rp 20.000,-  Rp    240.000,- 

g. Biaya tenaga kerja perawatan     Rp 7.200.000,- 

(1 orang/hari Rp 20.000,- selama 1th)                                                        +                                                                                     

v Total Keselurahan Biaya Variabel                                  Rp 13.425.000,- 

Diasumsikan tanaman Adenium setelah berumur 1 tahun terjual dengan harga Rp 

40.000,-/ pot. 

C. Total Biaya Modal    = ( total biaya tetap ) + ( total biaya variabel ) 

  =  Rp 1.605.250,-      +  Rp 13.425.000,- 

                   =  Rp 15.030.250,- 
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D. Total Pendapatan : Dari 600 biji adenium yang di beli dan yang kemudian 

ditanam dalam baki persemaian yang hidup hanya 90%. Berarti dari 600 biji  

(tanaman) hanya 500 pot tanaman saja yang hidup. 

→ 500x Rp 40.000,- = Rp 20.000.000,- 

E. Keuntungan yang didapat    = ( total pendapatan ) – ( biaya modal ) 

       =  ( Rp 20.000.000,- ) – ( Rp 15.030.250,- ) 

    =  Rp 4.969.750,-  

F. Dengan keuntungan tiap pot =   keuntungan 

Pot tanaman 

                            = Rp 4.969.750,- 

            500 

            = Rp 9.940,-/ pot 

G. R / C Ratio =    Total  Penjualan    

                               Total biaya modal 

               =      Rp 20.000.000,- 

                       Rp 15.030.000,- 

                          = 1,33  

BEP dalam unit         = 
satuanper  var BiayaJual Harga

Tetap Biaya
-

 

          = 
5,947.23000.40

250.605.1
-

 

          = 
5,052.16

250.605.1
 

          = 100 /pot 

BEP Rp            =  BEP unit x Harga Satuan 

             =  100 x 40.000 

           =  4.000.000 

H. Payback Periode         = Total biaya modal   X 1 Tahun  

             Pendapatan  
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                                           = 15.030.250  X 12 Bulan 

            20.000.000 

        = 9,018 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Dari kegiatan magang yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. CV. Indmira Citra Tani Nusantara berdiri tahun 1985 didirikan oleh Ir. Sumarno, 

dan bergerak dibidang Research and Development (Penelitian dan Pengembangan) 

yang berlokasi di JL. Kaliurang KM 16,3 Kledokan Umbulmartani, Ngemplak 

Sleman, Yogyakarta. 

2. Perbanyakan adenium secara generatif diperoleh hasil yang cukup memuaskan, hal 

ini ditandai dengan tingginya prosentase perkecambahan benih menjadi bibit-bibit 

tanaman adenium. 

3. Perbanyakan adenium secara vegetatif dapat dikatakan berhasil jika ditandai 

dengan munculnya lunas daun pada batang atau cabang tanaman. 

4. Budidaya adenium didataran tinggi memerlukan perawatan yang lebih intensif, 

karena daerah yang lembab memudahkan tanaman terserang hama penyakit. 

5. Kondisi lingkungan, faktor pelaksanaan yang benar dan tepat serta perawatan 

yangn teratur merupakan faktor pendukung keberhasilan dari budidaya adenium 

6. Membuat penampilan adenium yang lebih cantik dan menarik dapat menaikan 

harga jual. 

 

 

B. Saran 
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Dari kesimpulan yang didapat sebaiknya dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Penyiraman tanaman adenium sebaiknya dilakukan 2-3 hari sekali, karena 

adenium merupakan tanaman yang tidak terlalu membutuhkan air dalam 

pertumbuhannya. 

2. Untuk mengurangi hama dan penyakit sebaiknya adenium diletakkan ditempat 

yang lebih rendah karena kondisi lingkungan sangat berpengaruh 

3. Meningkatkan kedisiplinan dan ketelitian dalam pemeliharaan tanaman, terutama 

pengendalian hama dan penyakit 

4. Untuk efisiensi biaya produksi, sebaiknya penyambungan tidak dilakukan oleh 

pihak luar, tetapi dilakukan oleh karyawan CV Indmira citra Tani Nusantara 

sendiri 
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Pembuatan media tanaman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyemaian biji adenium 
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Busuk Akar 

 

 
 

Penyambungan (Grafting) pada batang adenium 
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Hama penyakit kutu putih 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        

Penyemprotan pestisida 
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Biji adenium tumbuh setelah 3 minggu   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repoting adenium 
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