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ABSTRAK  

DWI RATIH AMBARWATI, H 3306013  
Jurusan/ Program Studi Agribisnis Hortikultura dan Arsitektur Pertamanan 

Fakultas Pertanian  
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, 51 halaman.  

 
Magang ini dilaksanakan di CV. Indmira Citra Tani Nusantara 

tepatnya di Jl. Kaliurang KM 16,3 Ngemplak Sleman, Yogyakarta. 
Pengambilan judul Budidaya Anthurium hookeri ini dilatarbelakangi 
banyaknya jenis anthurium yang dapat menambah nilai ekonomis masyarakat. 
Selain itu, anthurium merupakan salah satu jenis tanaman hias yang layak 
untuk dibudidayakan secara komersial karena memiliki prospek yang baik 
untuk dikembangkan. Magang ini bertujuan untuk mengetahui secara 
langsung teknik budidaya dari Anthurium hookeri.  

Anthurium berasal dari bahasa Yunani yaitu anthos dan oura. Anthos 
berarti bunga dan oura berarti ekor, sehingga diartikan “bunganya ekor”. 
Anthurium merupakan anggota keluarga Araceae. Anthurium hookeri 
merupakan salah satu jenis anthurium. Budidaya Anthurium hookeri di CV. 
Indmira Citra Tani Nusantara menggunakan media pakis sebagai media 
tanamnya. Dalam pembudidayaan Anthurium hookeri dibutuhkan teknik-
teknik budidaya yang tepat dan faktor lingkungan yang mendukung. Teknik 
budidayanya antara lain, yaitu persiapan media tanam, pemilihan pot, 
penanaman, perbanyakan tanaman dan pemeliharaan tanaman berupa 
penyiraman, pemupukan, penyiangan, perawatan daun, repotting dan 
pengendalian hama dan penyakit.  

Hasil magang di CV. Indmira Citra Tani Nusantara menunjukkan 
bahwa perbanyakkan Anthurium hookeri hanya dilakukan secara generatif 
dengan menggunakan baki/ nampan plastik. Dari cara perlakuan tersebut 
diperoleh hasil bahwa penyemaian biji pada baki/ nampan plastik memberikan 
hasil kecepatan daya tumbuh biji lebih baik, sehingga cepat diketahui mana 
kecambah yang baik ataupun tidak. Keberhasilan budidaya Anthurium hookeri 
sangat ditentukan oleh faktor lingkungan dan teknik budidaya yang tepat.  

 
Kata Kunci : Anthurium hookeri, pakis, teknik budidaya. 
 
 

        Penguji I         Penguji II 

 

 

Ir. Heru Irianto, MM                                                                     Ir. Boy Olifu Gea 

NIP. 131 976 082 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Sekarang ini tanaman hias sedang menjadi trend dan banyak digemari 

masyarakat karena memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Di antara 

tanaman hias yang sekarang sedang menjadi trend adalah tanaman hias 

anthurium. Tanaman ini mempunyai keunikan tersendiri sehingga 

menimbulkan minat orang untuk memilikinya. Selain indah dipandang mata, 

tanaman ini dapat menaikkan gengsi pemiliknya. 

Hampir semua jenis tanaman anthurium pada prinsipnya layak dijadikan 

tanaman hias pot didalam ruangan (indoor plants) maupun diluar ruangan 

(outdoor plants) yang semi teduh seperti koridor-koridor atau beranda rumah. 

Meskipun demikian, pilihan jenis anthurium tergantung selera para pengguna. 

Kalangan penggemar tanaman hias daun sudah umum memilih flora kuping 

gajah (Anthurium crystallianum) sebagai hiasan ruangan atau beranda rumah, 

tetapi akhir-akhir ini cenderung memiliki anthurium daun berpenampilan unik 

dan menarik, terutama anthurium hibrida. Jenis anthurium daun introduksi 

yang mulai banyak digemari, antara lain adalah Anthurium variegata, 

Anthurium jenmanii, Anthurium coreaceum dan Anthurium hookeri. Disamping 

anthurium daun, digemari juga anthurium bunga berukuran mini, seperti 

Anthurium andreanum var mighty mouse dan Anthurium scherzerianum lady 

jane, amat cocok dijadikan tanaman hias dalam pot untuk penghias ruangan 

(indoor). 

Peranan tanaman hias dalam meningkatkan status sosial seseorang adalah 

dengan adanya tanaman hias yang ditata dengan indah, sehingga tercipta taman 

yang sedap dipandang mata. Mahalnya sebuah tanaman dapat dijadikan sebagai 

salah satu simbol sebuah kemapanan. Bagi pecinta tanaman hias baik yang 

membudidayakan atau hanya sekedar penikmat saja memiliki lahan yang 

cukup luas tentu saja lebih menguntungkan. 
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Tanaman hias, selain sebagai pemberi keindahan pada orang yang 

memandangnya, juga berperan sebagai pemelihara lingkungan dan keindahan 

lingkungan, seperti suhu, udara, kelembapan dan angin dalam batas-batas yang 

nyaman untuk didiami. Selain itu, dapat pula menumbuhkan rasa cinta terhadap 

alam, menimbulkan rasa puas, tenang dan tentram. Tanaman yang ditempatkan 

dalam ruangan berasal dari alam terbuka dan mempunyai sifat pembawaan 

yang berbada-beda tergantung jenisnya. Beberapa jenis mempunyai sifat 

pembawaan mampu hidup dalam ruangan yang minim cahaya, udara segar 

bahkan pada kelembapan relatif kurang. Jenis inilah sebetulnya yang dipilih 

atau disebut sebagai tanaman hias ruangan, tetap indah, sehat dan menarik 

meskipun hidup dalam lingkungan yang minimum (Wianta, 1983). 

Anthurium hookeri, merupakan salah satu jenis anthurium yang menempati 

kelas kedua setelah jenis Anthurium jenmanii. Bicara soal beragamnya varian 

yang ada, Anthurium hookeri boleh dibilang merajai. Hal ini dapat dipahami 

karena Anthurium hookeri merupakan tanaman yang menyerbuk silang. 

Penyerbukan silang inilah yang melahirkan ragam jenis dan karakter 

Anthurium hookeri. Tanaman Anthurium hookeri umumnya cocok dijadikan 

tanaman hias dalam pot, baik di luar ruangan yang teduh maupun tanaman 

dalam ruangan (indoor). Sebagai tanaman hias daun kepopulerannya semakin 

meningkat dengan dihasilkannya silangan-silangan baru (Triharyanto dan 

Sutrisno, 2007).  

 

Tujuan Magang 

Tujuan dilaksanakannya kegiatan magang ini adalah sebagai berikut : 

Tujuan Umum 

Meningkatkan pengetahuan mahasiswa yang berhubungan antara teori 

dengan penerapannya didunia kerja (lapangan) serta faktor-faktor 

yang mempengaruhinya sehingga dapat memberi bekal bagi 

mahasiswa setelah terjun di masyarakat. 
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Meningkatkan katrampilan dan pengalaman kerja dibidang tanaman hias 

khususnya untuk tanaman hias Anthurium hookeri. 

Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan berfikir dalam menerapkan 

ilmu yang dipelajari serta katerkaitannya dengan bidang ilmu yang 

lain. 

Mengetahui dan memahami secara langsung tentang pembudidayaan 

tanaman hias anthurium terutama jenis Anthurium hookeri. 

Memperoleh pengalaman kerja secara langsung sehingga dapat 

membandingkan antara teori yang telah diperoleh dengan aplikasinya 

dilapangan. 

Tujuan Khusus 

Dapat mengetahui dan memahami secara langsung sistem 

pembudidayaan dan pengembangan tanaman hias Anthurium hookeri di 

lokasi tempat magang.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sejarah dan Asal-Usul Anthurium  

Nama anthurium berasal dari bahasa Yunani artinya “bunga ekor”. 

Sosok bunga anthurium terdiri dari dua bagian utama yaitu bunga sebenarnya 

(asli) dan seludang bunga. Bunga sebenarnya berukuran kecil-kecil, berjejal 

dan rapat melekat pada sumbu tongkol yang berbentuk gada. Sementara 

seludang bunga berbentuk jantung atau bulat telur dengan ujung runcing 

seperti ekor. Seludang bunga menjadi ciri khas anthurium (Rukmana, 1997 a). 

Menurut Adrianto dan Indarto (2004), tanaman anthurium berasal dari 

Amerika Selatan yang tropis dari familia Araceae, termasuk tanaman tahunan 

berbentuk perdu. Batangnya agak lunak dengan penampilan yang anggun 

membuat hampir setiap orang menyukainya.  

Tanaman anthurium tumbuh menyebar di daerah pegunungan tropika, 

baik Amerika, Asia, maupun Afrika. Pada umumnya, masyarakat di Indonesia 

mengenal anthurium dengan kuping gajah. Istilah kuping gajah merupakan 

nama untuk jenis Anthurium crystallianum yang pertama kali didatangkan ke 

Indonesia. Tanaman anthurium diperkirakan berasal dari Benua Amerika yang 

beriklim tropis, terutama di Peru, Kolombia, dan Amerika Latin. Dari daerah 

asal tersebut, kemudian tanaman anthurium menyebar ke berbagai negara di 

dunia (Budhiprawira dan Saraswati, 2006). 

Tanaman anthurium termasuk tumbuhan berbatang basah (herbaceus) 

yang tumbuh menahun (pirennial). Perakarannya tumbuh dari pangkal batang 

berbentuk bulat kecil dan panjang menembus tanah hingga kedalaman 40-60 

cm dari permukaan daun. Tangkai daun berukuran panjang, tumbuh kokoh 

menopang helaian daun yang menjulang setinggi 80 cm atau lebih. Ciri khas 

tanaman anthurium terletak pada daun dan tangkai bunga. Daun tanaman 

anthurium berbentuk jantung dengan ukuran bervariasi. Bunga anthurium 
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tumbuh dari ujung tanaman atau ketiak daun. Seludang bunga berbentuk 

jantung umumnya berwarna menyolok dan mengkilap (Rukmana, 1997 a). 

B. Sistematika (Taksonomi) Anthurium Hookeri 

Dalam sistematikanya (taksonomi) tumbuhan, tanaman anthurium 

hookeri mempunyai klasifikasi sebagai berikut : 

Kingdom 

Sub Kingdom 

Divisi 

Sub Divisi 

Kelas 

Sub Kelas 

Ordo 

Famili 

Genus 

Species 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Plantae 

Tracheobionta 

Spermatophyta 

Angiospermae 

Monocotyledonae 

Arecidae 

Arecales atau Arales 

Araceae 

Anthurium 

Anthurium hookeri, Anthurium crystallianum, Anthurium 

jenmanii dan Anthurium plowmanii 

(Triharyanto dan Sutrisno, 2007). 

 

C. Morfologi Anthurium Hookeri 

Secara morfologi, tanaman Anthurium hookeri terdiri dari bagian 

daun, batang dan tangkai, bunga, buah dan biji, serta akar. Pengetahuan ini 

diperlukan untuk menentukan habitat, pola pertumbuhan, dan syarat 

tumbuhnya. 

1. Daun 

Daun menjadi daya tarik utama dari tanaman anthurium daun. Warna 

daun didominasi oleh hijau daun. Namun, ada juga anthurium variegata 

yang warna daunnya “tidak wajar” akibat terjadi kelainan genetik. Justru 

akibat ketidakwajarannya itulah anthurium tersebut dihargai sangat tinggi. 

Bentuk daun bervariasi, dari bentuk jantung, lanset, menjari, hingga bulat 

telur. Tapi daunnya ada juga yang rata dan bergelombang. Urat-urat daun 
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terlihat jelas. Ciri khas lain adalah rata-rata tekstur daunnya tebal, keras, 

dan kaku. Selain itu bentuk daunnya lanset dan besar dengan ujung 

tumpul, tersusun rapi melingkar sehingga mirip sarang burung. Permukaan 

daunnya halus dan hijau mengkilap, namun tulang daun tidak menonjol 

meski motif tulang daun tetap terlihat (Junaedhie, 2006). 

Ketebalan dan ukuran daun pun bermacam-macam, tergantung 

jenisnya. Daun anthurium bunga umumnya berukuran kecil sampai sedang 

dengan permukaan daun atas licin atau mengkilap. Sementara anthurium 

daun mempunyai panjang daun sekitar 20-150 cm dan lebarnya 3-50 cm 

dengan permukaan daun atas berwarna hijau dan urat-urat daunnya sangat 

jelas (Budhiprawira dan Saraswati, 2006). 

Daya tarik anthurium daun terletak pada setiap helai daunnya. Tajuk 

dan susunan daunnya tumbuh teratur, simetris dan terlihat sempurna dari 

berbagai sudut pandang. Lekukan-lekukan ringan, bergelombang, lurus 

halus atau menjari pada bagian tepi daun memberikan kesan natural dan 

dinamis (Budhiprawira dan Lestari, 2007). 

2. Batang dan Tangkai 

Batang Anthurium hookeri sangat pendek, beruas-ruas dan setiap ruas 

terdapat mata tunas. Batang yang sebagian tertanam di dalam media 

dikenal dengan istilah “bonggol” (Triharyanto dan Sutrisno, 2007). 

Batang anthurium daun terletak di dalam tanah dan terselimuti oleh 

akar. Jadi yang tampak menopang daun sebenarnya bukan batang 

melainkan tangkai daun. Batang anthurium tidak berkayu, beruas-ruas dan 

selalu terlihat basah jika tanaman sehat dan kondisi pertumbuhannya 

terpenuhi, dari ruas-ruas batang akan keluar tunas-tunas baru. Tangkai 

anthurium umumnya berbentuk kotak, hanya segelintir yang berbentuk 

bulat silindris (Junaedhie, 2006). 

3. Bunga 

Bunga anthurium daun tidak secantik anthurium bunga. Daya tarik 

anthurium daun terletak pada penampilan daunnya. Tanaman anthurium 

berbunga sempurna dan berumah satu (monoceous), artinya pada satu 
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tanaman terdapat bunga jantan dan bunga betina. Bunga anthurium 

tumbuh dari ujung tanaman atau ketiak daun. Tangkai bunga berukuran 

panjang, tumbuh hampir tegak ke atas, dan terkadang melebihi ketinggian 

tanaman. Sosok bunga anthurium terdiri dari dua bagian utama, yaitu 

bunga sebenarnya (asli) dan seludang bunga. Bunga sebenarnya berukuran 

kecil, berjejal, dan rapat melekat pada sumbu tongkol. Sementara seludang 

bunga berbentuk jantung atau bulat telur. Umumnya, seludang bunga pada 

anthurium bunga berwarna menyolok dan mengkilap. Warnanya 

bervariasi, mulai dari merah cerah, pink, hijau, orange, putih, bintik-bintik 

merah dengan warna dasar putih, atau kombinasi dari warna-warna 

tersebut. Adapun seludang bunga pada anthurium berwarna hijau. Di atas 

seludang bunga terdapat sumbu tongkol (spadiks) mirip ekor. Tongkol ini 

merupakan tempat melekatnya bunga. Warna tongkol bervariasi, ada yang 

kuning muda, hijau kekuning-kuningan, pink, putih, dan kombinasinya 

(Budhiprawira dan Saraswati, 2006). 

4. Buah dan Biji 

Buah anthurium adalah hasil pembuahan benang sari dan putik. Buah 

anthurium berbentuk bulat dan melekat pada tongkol. Umumnya berwarna 

merah, tetapi ketika masih muda berwarna hijau. Jika buah yang matang 

dipencet akan keluar biji yang berwarna putih dan bentuknya macam-

macam, ada yang lonjong dan ada yang bulat. Biji ini bisa ditanam sebagai 

bahan perbanyakan tanaman secara generatif untuk menghasilkan tanaman 

baru. Jumlah biji dalam setiap buah bervariasi, ada yang berjumlah 1 

(satu) atau 3 (tiga), tergantung jenisnya. Anakan hasil semai bisa berbeda 

sifat dengan indukan karena beda genetiknya (induk hasil silangan), 

mutasi maupun persilangan (Flona, 2006).  

5. Akar 

Anthurium memiliki akar yang tumbuh merata dan halus atau biasa 

disebut dengan akar serabut. Semakin banyak rambut akar, menandakan 

pertumbuhan tanaman semakin cepat. Pertumbuhan akar pada anthurium 

dimulai dari pangkal batang (Junaedhie, 2006). 
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Akar serabut ini pertumbuhannya cepat sehingga volume akarnya 

menjadi lebih besar. Warna akar putih merupakan ciri perakaran yang 

sehat. Kesehatan perakaran akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan 

dan pertumbuhan tanaman. Oleh sebab itu, untuk memperoleh tanaman 

yang sehat dengan pertumbuhan yang normal maka peranan media tanam 

menjadi kuncinya  (Triharyanto dan Sutrisno, 2007). 

 

D. Syarat Tumbuh Anthurium Hookeri 

a. Lokasi  

Di daerah tropis seperti Indonesia, Anthurium hookeri dapat 

beradaptasi dengan baik di segala tempat, baik di dataran rendah maupun 

dataran tinggi. Namun untuk menjamin pertumbuhan anthurium yang bagus, 

daerah atau lingkungan tumbuh ideal bagi anthurium adalah di dataran sedang 

sekitar 300-500 meter di atas permukaan laut (dpl) sampai dataran tinggi 

sekitar 600-1400 mter di atas permukaan laur (dpl), asalkan persyaratan 

tumbuhnya terpenuhi (Budhiprawira dan Saraswati, 2006). 

b. Suhu dan Temperatur 

Anthurium daun tumbuh ideal di dataran sedang yang bersuhu 24-

28ºC pada siang hari dan 18-21ºC pada malam hari. Karena pada suhu 

tersebut menyebabkan perangsangan produksi klorofil (zat hijau daun) lebih 

banyak. Sehingga warna daunnya lebih hijau. Namun, tanaman yang gampang 

perawatannya ini juga dapat beradaptasi dengan baik di daerah dataran rendah 

yang bersuhu 28-31ºC pada siang hari dan 21-25ºC pada malam hari 

(Junaedhie, 2006). 

c. Kelembapan 

Kelembaban udara merupakan suatu kondisi yang menunjukkan 

jumlah uap air yang ada di dalam udara. Pada umumnya kondisi ini 

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suhu udara. Suhu udara yang hangat 

biasanya lebih lembab dibandingkan dengan suhu udara dingin                

(Arifin, 2004). Junaedhie (2006) menambahkan bahwa anthurium dapat hidup 

pada kelembaban cukup tinggi, yakni 60-80%. Jika kelembaban kurang dari 
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60%, tanaman akan cepat layu. Sedangkan, jika kelembaban lebih dari 80% 

akan memicu tumbuhnya jamur pada media sehingga mengancam kesehatan 

tanaman. 

d. Cahaya Sinar Matahari 

Sebagai tanaman yang hidup di dataran sedang dan tinggi, anthurium 

tidak tahan panas matahari langsung. Tanaman anthurium yang menerima 

sinar matahari secara langsung atau berlebihan akan mengalami dehidrasi, 

daun-daunnya mengering bahkan mudah hangus terbakar (sunburn). Gejala 

sunburn adalah warna daun berubah dari hijau menjadi kekuningan, kemudian 

diikuti warna kehitaman seperti terbakar. Namun, jangan sampai tanaman 

anthurium kekurangan cahaya (etiolasi), karena pertumbuhannya akan 

terganggu, misalnya daun menjadi pucat atau lemas. Idealnya, anthurium 

membutuhkan tempat yang semi-teduh (semi-naungan). Kira-kira, lingkungan 

tempat hidupnya menerima sinar matahari dengan intensitas 30-60% yaitu di 

dataran tinggi dengan ketinggian 1400 m dpl. Bila cahaya terlalu rendah, 

pertumbuhan terhambat dan batang melunak. Sedangkan bila cahaya 

terlampau tinggi, daun akan menguning dan warna memudar. Jika anda 

tinggal di dataran rendah seperti di Jakarta atau Surabaya, bahkan Solo, 

sebaiknya gunakan paranet berukuran 65%. Namun, jika anda tinggal di 

daerah dataran sedang bisa menggunakan paranet berukuran 55% (Junaedhie, 

2006). 

e. Sirkulasi Udara dan Angin  

Angin dan sirkulasi udara berkaitan erat dengan suhu dan kelembaban, 

jika suhu udara terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka sirkulasi udara yang 

baik adalah mampu menjaga kestabilan kelembaban (Junaedhie, 2006). 

f. Air  

Seperti halnya pada tanaman lain, air merupakan unsur penting untuk 

pembentukan akar, cabang daun dan bunga. Dalam soal air, anthurium bisa 

dibilang “malu-malu tapi mau”. Tepatnya, ia membutuhkan media tanam yang 

lembab. Penyiraman hanya dilakukan jika media telah kering                     

(Junaedhie, 2006). 
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E. Teknik Budidaya Anthurium Hookeri 

1. Persiapan Media Tanam  

Media tanam memegang peranan penting bagi pertumbuhan dan 

kesehatan anthurium. Media tanam yang digunakan harus memenuhi syarat 

sebagai berikut :  

a.  Syarat Media Tanam  

1) Derajat Keasaman 

Derajat keasaman (pH) media tanam yang ideal bagi anthurium adalah 

6-7. Namun, anthurium masih mungkin hidup di media ber-pH         

5,5-6,5. Pada pH 7 atau netral, anthurium dapat tumbuh optimal 

karena ketersediaan unsur hara pada media terpenuhi dan ada jaminan 

kemampuan akar dalam menyerap nutrisi atau zat hara. Angka pH 

sangat penting karena berpengaruh pada ketersediaan unsur hara di 

media. Media disebut asam jika angka pH dibawah 7, dan disebut basa 

jika pH ada diatas 7. Pada kondisi media asam, umumnya cendawan 

lebih mudah tumbuh, meski ada juga cendawan yang tumbuh pada 

media ber-pH netral atau sedikit basa. Cara menaikkan pH media 

tanam adalah dengan menaburkan kapur dolomite secara bertahap. 

Dolomite mengandung kalsium dan magnesium karbonat. Sebaliknya 

jika media dianggap terlalu basa, kita bisa menaburkan belerang pada 

media tanam. Cara yang paling praktis ganti saja media tanamnya. 

2) Porositas 

Porositas adalah kemampuan media dalam meloloskan air. Tingkat 

porositas tanaman disetiap daerah berbeda-beda. Didataran rendah 

yang berudara panas dan memiliki tingkat penguapan tinggi, media 

harus mampu menahan air sehingga tidak mudah kering. Sedangkan di 

dataran sedang dan tinggi yang umumnya sering hujan, gunakan 

media berporositas tinggi atau tidak boleh mengikat air terlampau 

banyak. Komposisi media yang digunakan sangat menentukan tingkat 

porositasnya. 
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3) Steril 

Steril artinya media harus terbebas dari organisme yang dapat 

menyebabkan penyakit, seperti bakteri, spora, jamur dan telur siput. 

Caranya cukup gampang, ada yang mengukus media tanam, menjemur 

seharian diterik matahari, menyiram media dengan air panas, ada juga 

yang merebus pupuk kandang sebelum digunakan. Cara lainnya yang 

sering dipraktekkan adalah menebarkan furadan ke media tanam         

(Junaedhie, 2006). 

b.  Jenis dan Komposisi Media Tanam 

Bahan organik yang digunakan bisa berupa pupuk kandang, kompos, 

humus, cincangan pakis, serutan kayu dan arang. Komposisi media yang 

digunakan bisa berbeda-beda untuk setiap petani atau nursery, tergantung 

pada iklim setempat.  

Berikut ini beberapa variasi komposisi media yang selama ini 

dianggap ideal.  

· Pakis dan sekam bakar (arang sekam) dengan perbandingan 1 : 4 

· Sekam bakar dan pupuk kandang yang difermentasikan dengan 

perbandingan 1 : 1 

· Cacahan pakis dan kadaka (1 : 1) 

· Pakis, humus, dan pupuk kandang steril (1 : 1 : 1) 

Fungsi masing-masing komponen media tanam yaitu pakis 

mempunyai rongga udara yang banyak, membuat akar tanaman bisa 

berkembang dengan nyaman dan memperoleh air yang mudah. Pakis dikenal 

sebagai bahan campuran media yang bisa menyimpan air dalam jumlah 

cukup, yakni tidak mudah lapuk. Sangat layak digunakan di daerah dengan 

curah hujan tinggi. 

Sekam bakar dianggap memiliki daya serap terhadap air yang sedikit, 

tetapi aerasi udaranya sangat baik. Sekam disarankan sebagai bahan campuran 

media, tetapi digunakan sekitar 25% saja. Karena dalam jumlah banyak akan 

mengurangi kemampuan media dalam menyerap air (Junaedhie, 2006). 
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2. Pemilihan Pot 

Anthurium lebih pantas ditanam sebagai tanaman hias dalam pot       

(pot plant) dibandingkan ditanam di tanah atau di kebun. Sebagai tanaman 

pot, anthurium punya keuntungan khusus. Tanaman bisa dipindah-pindahkan, 

sesuai keinginan kita. Penempatan tanaman di pot yang pas, niscaya akan 

meningkatkan paenampilan anthurium. Wajar, jika penanaman di pot tidak 

boleh dianggap sepele. Dengan kata lain, pot tidak boleh dianggap sekedar 

wadah untuk menampung media dan menaruh tanaman. Persisnya, pot harus 

dianggap sebagai elemen penting agar tanaman enak dipandang mata 

(Junaedhie, 2006). 

Menurut Budhiprawira dan Lestari (2007), pot merupakan tempat 

hidup yang dapat memberikan kenyamanan penghuninya. Ada dua syarat 

yang mesti dipenuhi agar tujuan tersebut tercapai. Pertama, drainase pot yang 

bagus dapat mengalirkan kelebihan air keluar dari pot. Kedua, ukuran pot 

perlu disesuaikan dengan besar kecilnya tanaman agar pertumbuhan akar 

bagus. Jenis-jenis pot yang dapat digunakan diantaranya adalah pot plastik, 

pot keramik, pot semen, dan pot tanah liat. 

3. Cara Penanaman Yang Benar 

Penanaman tanaman anthurium dilakukan dengan mengisi pot dengan 

media tumbuh yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Sebagian media 

dimasukkan ke dalam pot terlebih dahulu baru kemudian bibit tanaman. Cara 

penanaman dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :  

a. Memeriksa dasar pot, pot harus berlubang untuk membuang kelebihan air 

dan sebagai pengatur tata udara medium. 

b. Memasukkan potongan sterofoam setinggi ¼ tinggi pot. 

c. Memasukkan media tumbuh ke dalam pot hingga mencapai setengah bagian 

pot. 

d. Menanam bibit tanaman ke dalam pot yang telah terisi media, tanaman 

ditanam tepat di tengah pot agar pertumbuhannya baik. 

e. Memasukkan media ke dalam pot hingga cukup penuh. 
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(Rukmana, 1997 a). 

4. Perbanyakan Tanaman Anthurium Hookeri  

Menurut Budhiprawira dan Lestari (2007) ada beberapa tujuan dalam 

memperbanyak tanaman, khususnya anthurium. Selain untuk menghasilkan 

tanaman baru sejenis dan memecah tanaman agar tidak terlalu rimbun, 

perbanyakan dilakukan juga untuk mendapatkan kultivar baru hasil silangan. 

Seperti halnya keluarga Araceae lainnya, anthurium dapat diperbanyak dalam 

dua metode, yaitu generatif dan vegetatif. 

Tanaman anthurium dapat diperbanyak secara generatif dan vegetatif. 

Perbanyakan generatif dilakukan dengan menggunakan biji. Biji bisa 

diperoleh dari pernyerbukan alami (self pollination) dan hasil silangan (cross 

pollination). Perbanyakan vegetatif adalah perbanyakan melalui tanaman 

induk.  

a.  Perbanyakan Dengan Biji ( Perbanyakan Generatif ) 

Perbanyakan generatif memerlukan benih atau biji. Secara alami 

anthurium mampu menghasilkan biji setelah melalui proses penyerbukan dan 

pembuahan bunga anthurium yang bersifat protogenis dan hemaprodit 

memungkinkan penyerbukan secara alami dan berpeluang besar menghasilkan 

biji tanpa campur tangan manusia. Penyerbukan alami pada anthurium dibantu 

oleh serangga dari ordo Coleoptera, yaitu kumbang kecil dari genus 

Curculionidae yang sering disebut flower weevils (Lingga, 2007).  

Perbanyakan generatif dilakukan dengan menggunakan biji. Biji 

diperoleh dari penyerbukan alami (self pollination) dan hasil persilangan 

(cross pollination) (Junaedhie, 2006). Budhiprawira dan Lestari (2007) 

menambahkan teknik budidaya anthurium secara generatif memakan waktu 

tumbuh lebih lama dibandingkan dengan perbanyakan secara vegetatif. Pada 

proses perkembangbiakannya, tanaman berbunga seperti anthurium akan 

melewati tahap penyerbukan untuk menghasilkan biji yang berada dalam 

buah. Tujuan penyerbukan ialah untuk mempertemukan sel kelamin jantan 

yang terdapat pada sebuk sari dengan sel kelamin betina di putik. Dari mulai 

penyerbukan hingga anthurium tumbuh dewasa (menghasilkan bunga), perlu 
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waktu 2-3 tahun. Namun, perbanyakan dengan cara ini dapat menghasilkan 

kultivar-kultivar baru sesuai keinginan breeder. Kemungkinan mutasi atau 

kelainan gen tanaman pun dapat terjadi sehingga diperoleh anthurium langka. 

Biji anthurium diperoleh dari hasil perkawinan serbuk sari dan putik. 

Anthurium bakal berbunga bila harus sudah cukup umur atau dewasa (umur 2-

2,5 tahun). Bunga betina siap diserbuki 2-3 minggu sejak mekar (seludang 

terbuka). Proses pemasakan buah memakan waktu  3-4  bulan. Dalam  sekali 

perkawinan,dihasilkan 200-1000 biji. Bila sudah matang, buah dipetik lalu 

diambil bijinya. Caranya dengan memencet daging buah yang merupakan 

lapisan luar sebagai penutup biji (Tim Penulis Kaliurang Garden, 2007). 

Tahap-tahap perbanyakan dengan biji menurut Budhiprawira dan 

Saraswati (2006) adalah sebagai berikut : 

1. Menyiapkan wadah semai (tray) dengan jumlah kolom sesuai kebutuhan 

serta menyiapkan media tanam berupa sekam bakar dan cacahan pakis 

dengan komposisi 4 : 1. 

2. Mengisi wadah persemaian dengan media tanam hingga hampir penuh, lalu 

ratakan permukaannya. 

3. Menyemai biji anthurium dengan cara diletakkan di atas media tanam. 

4. Menutup biji dengan manaburi media secukupnya. 

5. Menyimpan wadah persemaian di tempat teduh dan lembab. Biji  anthurium 

berkecambah setelah 2 minggu dari persemaian. Menyiram media 

persemaian secara kontinyu 1-2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari terutama 

pada musim kemarau. Dua bulan kemudian, bibit akan menghasilkan 2 helai 

daun. 

6. Mencabut bibit yang telah berumur 4-6 bulan atau sudah mempunyai 4-5 

helai daun secara hati-hati untuk dipindahtanamkan ke pot-pot tunggal. 

7. Menanam bibit anthurium ke tempat pembesaran berupa pot-pot kecil 

berdiameter 5-10 cm yang diisi media arang sekam dan cacahan pakis (1 : 1) 

atau campuran moss (humus), cacahan pakis dan kompos (1 : 1 : 1). Setiap 

pot ditanami 1  bibit. 

8. Memelihara bibit ditempat pembesaran selama 6-7 bulan. 
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Biji anthurium dari hasil penyerbukan, bila akan dijadikan bibit biji 

dibiarkan sampai warnanya menjadi merah gelap atau orange, tergantung 

jenisnya. Sebelum ditanam, biji dipisahkan dulu dari kulit dan daging buahnya 

dengan cara memencet buahnya agar biji keluar. Cara ini bertujuan agar saat 

disemai, biji tidak busuk.  

b.  Perbanyakan Dengan Stek ( Perbanyakan Vegetatif ) 

Berbeda dengan perbanyakan generatif, metode perbanyakan vegetatif 

membutuhkan waktu relatif cepat untuk mendapatkan tanaman berukuran 

besar dan memunculkan bunga. Pada mekanisme ini, tanaman baru akan 

memiliki sifat sama dengan induknya. Akan tetapi, perbanyakan vegetatif 

yang dilakukan secara terus menerus dapat menurunkan kualitas tanaman.  

1.  Stek  

Stek adalah salah satu perbanyakan vegetatif. Para petani menganggap 

cara stek lebih memuaskan, karena hasil setekan mirip dengan induknya dan 

daun-daunnya juga langsung relatif besar, karena tidak melalui proses menjadi 

kecambah terlebih dahulu (Junaedhie, 2006). 

Jika dirawat dan diperlakukan dengan tepat, tanaman stek akan 

tumbuh besar dan menghasilkan bunga dengan cepat bila dibandingkan 

dengan perbanyakan secara generatif. Sayangnya, bila perbanyakan (stek) 

dilakukan secara terus-menerus pada setiap turunan, kualitas dan kuantitas 

tanaman cenderung menurun terutama seletah F3 (filial 3). Pada anthurium 

ada dua jenis stek yang bisa dilakukan, yaitu :  

a) Stek Pucuk  

Stek pucuk bisa dilakukan pada tanaman dewasa, berumur 1-2 tahun. 

Cirinya antara lain jumlah daun banyak, telah muncul tunas dan produktif 

menghasilkan bunga. Perbanyakan dengan stek pucuk dilakukan dengan 

memotong bagian atas tanaman disertai 1-3 akar. Bagian tersebut kemudian 

ditanam pada media yang telah disediakan dengan lingkungan yang sesuai, 

bila akar tertinggal, penyetekan tidak akan berhasil karena tanaman tidak 

cukup mendapat asupan hara. Tahap-tahap perbanyakan dengan stek pucuk 

adalah sebagai berikut: 
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1). Siapkan indukan anthurium dewasa yang subur dan sehat berumur 1-2 tahun 

serta berdaun banyak. 

2). Potong pucuk tanaman dengan menggunakan pisau steril. Pemotongan dan 

pemisahan dilakukan secara perlahan dan hati-hati agar akar tidak putus atau 

rusak. 

3). Pastikan hasil potongan disertai 1-3 akar. 

4). Olesi bekas potongan bahan stek dengan fungisida untuk mencegah serangan 

jamur. Tambahkan pula ZPT untuk menunjang pertumbuhan akar. 

5). Lakukan pula pengolesan serupa pada luka tanaman induk. Secara tradisional, 

dapat menggunakan campuran kapur sirih dan biji pinang sebagai bahan 

olesan. 

6). Siapkan pot dan media tanam dengan komposisi arang sekam dan cacahan 

pakis 1 : 4. 

7). Tanam stek pucuk dan usahakan tanaman tidak goyang supaya akar baru 

lekas tumbuh. 

8). Simpan pot di tempat teduh dan bersirkulasi udara baik. 

9). Siram tanaman secara kontinu, terutama saat udara kering. 

10). Taburi 1 sendok teh pupuk slow release pada permukaan media tanam. 

Setelah beberapa waktu, potongan pucuk akan tumbuh optimal menjadi 

tanaman baru. 

(Budhiprawira dan Lestari, 2007). 

b) Stek Batang  

Potong bonggol, cara favorit memperbanyak anthurium. Bisa 

dilakukan semenjak usia dini. Tanaman yang dipotong justru lebih cepat 

tumbuh tak perlu tunggu anthurium dewasa. Anakan anthurium berumur 5 

bulan pun sudah bisa dipotong. Anakan yang dipotong tumbuh bagus dan 

terangsang untuk tumbuh lebih cepat. Dua keuntungan didapat, yakni jumlah 

koleksi bertambah dan bodi tanaman lebih cepat besar ( Sugiono, 2007). 

2.  Pemisahan Anakan 

Menurut Budhiprawira dan Lestari (2007) perbanyakan dengan cara 

pemisahan anakan hanya dilakukan pada anthurium yang tumbuh merumpun. 
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Kesiapan anthurium menjadi induk bisa dilihat setelah muncul anakan di 

permukaan batang. Pemisahan anakan anthurium bisa dilakukan dari tanaman 

dewasa, dari tanaman induk dan dari stek batang bonggol. Jumlah anakan 

yang muncul dipermukaan batang terbatas, hanya sekitar 2-3 tunas. Masing-

masing tunas anakan sudah mengeluarkan akar baru dapat dipisahkan dari 

induknya. Pemotongan anakan dilakukan hati-hati pada pangkal batang. 

Setelah itu, ditanam dalam pot yang berisi media tanam.  

3.  Kultur Jaringan   

Kultur jaringan merupakan salah satu teknik perbanyakan alternatif 

pada tanaman anthurium. Melalui teknik ini, sel atau jaringan tanaman yang 

diisolasi dari bagian tanaman, seperti protoplasma, sel atau sekelompok sel 

yang selanjutnya disebut eksplan, dirangsang untuk membentuk tanaman utuh 

menggunakan media dan lingkungan tumbuh yang sesuai. Pada media aseptik 

yang mengandung unsur hara makro dan mikro serta zat pengatur tumbuh 

yang diperlukan tanaman dan eksplan tersebut akan membelah dan 

membentuk kalus atau organ tanaman secara langsung (tunas atau akar). 

Selanjutnya, kalus ini akan dirangsang untuk membentuk tanaman utuh 

(Budhiprawira dan Saraswati 2006). 

5. Pemeliharaan Tanaman Anthurium Hookeri 

a. Penyiraman  

Suatu tanaman akan dapat tumbuh dengan baik apabila kondisi air 

pada batas titik layu permanen hingga kapasitas lapang. Layu permanen 

adalah kondisi air pada media yang sudah sangat berkurang sehingga tanaman 

mulai menunjukkan gelaja layu. Sedangkan kapasitas lapang ditunjukkan 

media pada kondisi jenuh air tetapi belum sampai menetes. Anthurium hookeri 

membutuhkan media yang lembab tetapi tidak terlalu jenuh air (becek). 

Pemberian air dengan mengguyur penuh dapat dilakukan satu minggu sekali 

sedangkan setiap dua hari sekali cukup hanya dengan membasahi permukaan 

medianya saja. Saat pengguyuran penuh seluruh bagian tanaman disiram 

hingga basah kuyup. Hanya saja bila tanaman sedang bertongkol, maka pada 

saat pengguyuran penuh, tongkol harus ditutup agar tidak terkena guyuran air. 
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Tongkol akan rusak bila terkena guyuran air lebih-lebih tongkol yang baru 

bermadu, baru diserbuki maupun baru keluar tepung sarinya                                      

(Triharyanto dan Sutrisno, 2007). 

b. Pemupukan  

Pemupukan merupakan kegiatan untuk menyediakan ataupun 

mengganti unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Pupuk 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. 

Pupuk organik berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah terurai. Pupuk 

organik mengandung unsur hara lengkap, baik mikro maupun makro, selain 

itu mempunyai tingkat ikatan antar bahan yang sangat buruk sehingga 

berwujud gembur dan remah. Dalam proses tumbuhnya memerlukan tempat 

berpijak yang kokoh dan gembur, sehingga pupuk organik sangat cocok untuk 

menunjang pertumbuhan tanaman. Disamping menyerap air dan unsur hara 

dari dalam media, akar tanaman juga melakukan proses respirasi (bernafas). 

Pupuk anorganik adalah pupuk yang berasal dari bahan-bahan anorganik. 

Pupuk anorganik hanya mengandung unsur hara tertentu (Soetedjo, 1993). 

Pemberian pupuk dilakukan secara rutin setiap 3-5 bulan. Jenis pupuk 

yang digunakan disesuaikan dengan kondisi dan fase pertumbuhan tanaman. 

Pada tanaman muda, diperlukan pupuk yang mengandung nitrogen (N) 25% 

untuk merangsang pertumbuhan vegetatif. Sebaliknya, saat tanaman sudah 

mencapai fase generatif, diperlukan pupuk fosfor (P) dan kalium (K) yang 

sama dengan nitrogen (N) memiliki kandungan 25% juga. Beberapa jenis 

pupuk yang dapat digunakan adalah pupuk organik (pupuk kandang), 

Osmocot, dan pupuk slow release (seperti Dekastar)                                                   

      (Budhiprawira dan Saraswati, 2006). 

c. Penempatan  

Anthurium sebaiknya ditempatkan di tempat semi-teduh. Tepatnya, 

lokasi berintesitas cahaya 30-40%. Jika anthurium diletakkan dihalaman 

terbuka, harus menggunakan shading net yang memiliki ketebalan rata-rata 

60%, sehingga hanya 40% cahaya yang masuk. Jangan menggunakan shading 

net yang terlalu gelap atau terlalu teduh karena pertumbuhan fisik tanaman 
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bisa terganggu. Misalnya, tangkai daun yang mestinya pendek menjadi 

panjang, bentuk daun yang mestinya bulat menjadi runcing dan berbagai 

perubahan fisik lainnya. Jangan tempatkan anthurium di bawah sinar matahari 

secara langsung karena daunnya akan terbakar 

(Tim Penulis Kaliurang Garden, 2007). 

d. Perawatan Daun  

Daun adalah bagian paling spesial dari anthurium. Jika daun 

anthurium kotor penuh debu atau sobek, kadar keistimewaannya akan 

merosot. Jika dianggap perlu, silahkan melapnya dengan tissue basah atau 

kain halus yang basah dengan intensitas perawatan setiap hari                       

(Tim Penulis Kaliurang Garden, 2007). 

Daun yang terlihat kusam dilap rutin menggunakan lap halus yang 

dicelupkan ke air. Bila menggunakan larutan atonik yang diencerkan ½ dosis 

anjuran, penampilan daun jadi lebih sehat dan mengkilap. Daun dilap dibagian 

atas dan bawah (Trubus, 2007). 

e. Sanitasi Lingkungan  

Sanitasi diperlukan untuk menjaga kondisi tanaman anthurium agar 

tetap prima dan produktif berbunga. Rumput liar atau gulma yang tumbuh di 

pot atau areal penanaman anthurium harus diperhatikan, baik dengan cara 

dicabut. Sanitasi juga dilakukan pada daun atau tangkai kering, menguning, 

serta terserang hama dan penyakit. Bagian tanaman tersebut harus segera 

dipotong atau dipangkas dengan menggunakan pisau atau gunting pangkas 

yang tajam dan steril. Setelah dilakukan sanitasi, tanaman akan tampak bersih 

dan menarik (Budhiprawira dan Saraswati 2006).                                                                                                                                               

f. Repotting  

Repotting adalah memindahkan tanaman ke pot yang berbeda. 

Repotting dimaksudkan untuk menampilkan keserasian antara pot dan 

tanamannya. Keserasian ini ditinjau dari ukuran, bentuk maupun warna. 

Disamping itu repotting dimaksudkan untuk mengganti media. Berikut adalah 

repotting untuk tanaman dewasa dan repotting bibit ke pot tunggal : 
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1.  Repotting untuk tanaman dewasa harus dikerjakan dengan hati-hati, akar-

akar yang kering dan busuk dipotong. Bekas potongan sebaiknya diberi 

fungisida agar terbebas dari serangan jamur. Pastikan bahwa akar betul-betul 

dapat kontak dengan media, sehingga akar tidak mengalami stress atau 

mengering. 

2.  Bibit siap dipindah pada pot tunggal setelah tumbuh dua daun atau 

minimal satu daun penuh. Repotting dapat dilakukan dengan hati-hati pada 

media tanam yang telah disiapkan. Wadah yang digunakan dapat berupa pot 

maupun polibag. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pemindahan bibit 

yang optimal dapat dilakukan saat bibit berdaun satu penuh. 

(Triharyanto dan Sutrisno, 2007). 

g. Pengendalian Hama dan Penyakit 

Hama dan penyakit yang menyerang tanaman anthurium sangat 

mempengaruhi pertumbuhan dan penampilannya. Dengan demikian, tanaman 

yang terserang akan terlihat tidak menarik sehingga menurunkan nilai jual dan 

estetikanya. Oleh karena itu, sebelum tampak gejala-gejala tanaman terserang 

maka harus segera ditangani sebelum menyebar ke bagian tanaman yang lain 

atau ke tanaman di sebelahnya. Pengendaliannya yang dapat dilakukan adalah 

secara mekanik maupun kimiawi (Budhiprawira dan Saraswati 2006).                                                                                                                                                                                                                     

1. Hama 

a) Kutu Daun (Aphids) 

Karakter kutu daun adalah hama bersayap yang bisa terbang dan 

memperbanyak diri tanpa kawin. Hama ini berukuran 1-2 mm, siklus 

hidupnya 30 hari dan vektor penghisap virus. Selain itu, hama ini menghisap 

cairan bagian tanaman yang masih muda, seperti daun, tunas kuncup, dan 

bunga. Gejala yang ditunjukkan, adanya cairan getah yang mengandung madu 

dan dari jauh terlihat mengkilap. Kehadirannya ditandai dengan banyaknya 

semut dan cendawan dan gejalanya berwarna hitam. Penanggulangannya 

dilakukan dengan cara mekanis yaitu cuci cendawan hitam yang menempel di 

daun dengan air sabun dan dengan cara kimiawi semprotkan dengan 

Perfekthion 400 EC dengan dosis 1-2 ml/ liter air (Junaedhie, 2006).   
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b) Trips (Dichromothrips smith) 

Karakter trips adalah menempel di buku batang, daun muda dan putik 

bunga. Siklus dari telur hingga dewasa selama 18-21 hari. Potensialnya 

sebagai vektor penyebar virus karena mudah terbawa angin dan menggigit 

serta menghisap cairan tanaman. Gejala yang ditunjukkan, adanya bercak 

keperakan dipermukaan daun yang kelak berubah warna menjadi coklat. 

Selain itu, putik bunganya tidak mekar sempurna, kering, dan akan rontok. 

Penanggulan yang dilakukan adalah dengan cara kimiawi, semprotkan 

insektisida khusus trips seperti Dicarzol 25 SP dengan dosis 1-2 g/ liter air 

(Junaedhie, 2006).   

c) Tungau Merah (Acari) 

Karakter dari tungau merah, menyerang bagian lunak, seperti tunas 

atau bakal tangkai. Menghisap cairan daun, potensialnya vektor sebagai 

penyebar virus dan banyak ditemui pada musim kemarau. Gejalanya adalah 

daun menjadi keriput dan akhirnya rontok, pada daun ada nekrotis berupa titik 

merah yang kian lama semakin menghitam. Cara menanggulanginya dengan 

isolasi tanaman yang sudah parah, lalu dicabut dan dibakar serta semprotkan 

Mitac 200 EC dengan dosis 1-1,5 ml/ liter air atau gosok dengan kapas yang 

dicelupkan alkohol 70% (Junaedhie, 2006). 

d) Kutu Perisai (Parlatoria proteus) 

Serangga ini bertubuh lunak dan berwarna putih yang menghisap 

cairan daun, batang, dan culb. Menempel juga dicelah sempit antara 3 daun 

dan batang. Serangannya yang ditunjukkan adalah adanya daun menguning, 

mengerut, dan rontok. Tanaman akan tumbuh kerdil. Adanya cairan getah 

yang manis dan mengundang datangnya semut. Cara mengatasinya dengan 

cara mekanis dan kimiawi yakni, usap bagian tanaman yang terserang dengan 

kapas beralkohol dan semprotkan Curacron 500 EC dengan dosis 1 g liter ait 

atau dengan Decis 25 EC dengan dosis 0,5-0,75 ml/ liter air                     

(Junaedhie, 2006).  
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e) Belalang  

Umumnya belalang menyerang pada waktu malam hari. Belalang 

senang memakan seluruh bagian tanaman. Daging maupun urat daun ia sukai, 

sehingga pola gigitan yang dihasilkan berupa lubang-lubang. Selain itu, 

umumnya belalang lebih suka menggerogoti daun dari bagian tepi. Hama ini 

ditanggulangi dengan disemprot pestisida (Flona, 2006). 

f) Siput 

Adakalanya siput menempel didedaunan. Dikhawatirkan juga 

memakan daun anthurium. Cara pengendaliannya, binatang bercangkang keras 

ini cukup dipunguti lalu dibuang (Flona, 2006). 

g) Mealybugs 

Kutu ini bisa terlihat putih, biasanya menempel di bagian bawah daun 

dan perakaran. Bila dibiarkan, ia bisa mengakibatkan kematian anthurium. 

Pengendaliannya bisa secara mekanis, dipunguti lalu dibuang atau disemprot 

pestisida (Flona, 2006). 

h) Mites 

Nama lengkap serangga ini adalah twospothed spidermite. Tubuhnya 

sangat kecil namun bisa mengakibatkan kerusakan sangat besar. Daun mulai 

berubah jadi kuning dan sering timbul bintil-bintil. Jika koloninya bertambah, 

anthurium terancam mati. Pengendaliannya dengan menyemprotkan pestisida 

(Flona, 2006). 

2. Penyakit  

a) Penyakit Bercak Antraknosa (Colletotricum gloeosporioides) 

Bercak antraknosa ini berkarakter sebagai berikut, tanaman yang 

kelebihan unsur nitrogen rentan serangan antraknosa dan resiko terserang 

dapat diminimalkan khususnya pada seedling dan anggrek muda jika 

ternaungi dari curah hujan. Gejala yang ditunjukkan penyakit antraknosa 

adalah daun berubah warna menjadi kuning kecoklatan atau ada bercak coklat, 

tanman kerdil, dan bercak tanaman membesar serta warnanya menjadi coklat 

tua. Pengendaliannya dilakukan dengan cara mekanis seperti potong daun 

terinfeksi dan terbakar. Jarak potongan 2 cm dari lokasi bercak agar miselium 
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yang mungkin ada turut terbuang. Sedangkan dengan cara kimiawi, dilakukan 

dengan cara semprotkan Dithane 430 F, Score 25 WP dengan dosis 2 sendok 

the/ 2 liter air (Junaedhie, 2006). 

b) Penyakit Bercak Daun (Cercospora dendrobii) 

Penyakit bercak daun ini berkarakter sebagai berikut, penyakit ini 

menyebar melalui perantara udara dan angin. Gejalanya adalah munculnya 

bercak kuning tidak merata. Semakin lama semakin meluas. Lama-kelamaan 

jadi kemerahan dengan pinggir kuning. Untuk mengendalikannya dilakukan 

dengan cara semprot tanaman dengan fungisida, seperti Score 25 WP atau 

Delsene MX 80 WP (Junaedhie, 2006). 

c) Penyakit Busuk Akar (Rhizoma solani) 

Bercak busuk akar ini berkarakter menyerang akar dan rhyzoma. 

Penyebarannya melalui air atau tanah yang terkontaminasi. Gejalanya adalah 

tanaman tampak layu, jika pangkal batang ditekan mengeluarkan cairan. Daun 

menguning, berkeriput, dan lunglai. Selain itu, tanman kerdil, tidak sehat, 

sehingga akhirnya mati. Untuk mengendalikannya dilakukan dengan cara 

menyemprotkan fungisida, seperti Starner 20 WP, Score 250 EC dan Delsene 

mx 80 wp (Junaedhie, 2006). 
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BAB III 

TATALAKSANA PELAKSANAAN 

 

A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Praktek kerja magang dilaksanakan di CV. Indmira Citra Tani 

Nusantara yang beralamat di Desa Kledokan, Kelurahan Umbulmartani, 

Ngemplak, Kecamatan Sleman, Yogyakarta. Praktek kerja magang 

dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari sampai 14 Maret 2009.  

 

B. Metode Pelaksanaan 

Kegiatan magang ini dilaksanakan dengan beberapa metode yaitu 

sebagai berikut : 

1. Penentuan Lokasi Kegiatan Magang 

Pemilihan lokasi magang disesuaikan dengan kegiatan yang akan 

dilaksanakan, yaitu bidang kajian budidaya Anthurium hookeri. Sehingga 

penulis dapat memperoleh pengalaman, pengetahuan dan segala informasi 

berdasarkan pengamatan untuk membuat laporan tugas akhir dari 

pelaksanaan magang. Lokasi yang dipilih adalah CV. Indmira Citra Tani 

Nusantara yang salah satu kegiatanya adalah budidaya Anthurium hookeri. 

2. Pelaksanaan Magang 

Mahasiswa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan paktek magang. Kegiatan tersebut terutama pembudidayaan 

Anthurium hookeri, maupun kegiatan lain untuk memperluas pengetahuan 

dan ketrampilan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tugas 

akhir adalah sebagai berikut : 

a. Obsevasi 

Pengumpulan data atau observasi dilakukan dengan cara mengamati 

secara langsung peristiwa atau hal-hal yang berhubungan dengan 

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



 xxxv 

pelaksanaan magang. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengamatan dan 

praktek pada sistem budidaya yang meliputi teknik penyiapan media, 

perbanyakan penanaman serta pemeliharaan tanaman hias Anthurium 

hookeri. 

b. Wawancara 

Suatu proses untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab 

secara langsung dengan responden. Responden dalam hal ini adalah 

pimpinan, pembimbing di tempat magang, staf atau karyawan, maupun 

masyarakat di sekitar lembaga atau instansi tempat magang. Sehingga 

diperoleh informasi yang diperlukan mudah dan jelas. 

c. Pelaksanaan Kegiatan Magang 

Serangkaian kegiatan mahasiswa selama kegiatan magang dilakukan 

secara langsung dalam parktek di lapangan. Sehingga mahasiswa dapat 

mengetahui secara langsung kegiatan yang dilaksanakan dalam instansi 

tersebut. 

d. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data yang tersedia yang 

berhubungan dengan kegiatan magang. Mahasiswa mencari referensi untuk 

melengkapi data-data agar memperoleh hubungan antara teori dan 

aplikasinya di lapangan tempat mahasiswa magang. Data tersebut berupa 

buku, arsip, jurnal, internet dan lain sebagainya yang bersifat informatif dan 

relevan. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh berdasarkan sifat yang dikumpulkan ada 

dua jenis antara lain : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

responden. Dalam pelaksanaan kegiatan praktek lapang ini data primer di 

dapat dari wawancara dengan pimpinan perusahaan, karyawan dan 
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masyarakat sekitar perusahaan dengan menggunakan alat bantu berupa 

quisioner. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumber. Dalam kegiatan magang ini menjadi sumber data sekunder yaitu 

diambil dari buku, arsip dan majalah yang bergubungan dengan kegiatan 

magang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 xxxvii 

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 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. 
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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. 

Dalam menjalankan usaha, CV. Indmira Citra Tani Nusantara dibantu 

oleh beberapa tenaga kerja, dengan struktur organisasi sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi CV. Indmira Citra Tani Nusantara 

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.  

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 : 
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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. 

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 (panen 7 – 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. 
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2. Lokasi Perusahaan 

Lokasi kantor pusat CV. Indmira Citra Tani Nusantara berada di 

daerah Kledokan Umbulmartani, Ngemplak Sleman. Kantor pusat ini 

tempatnya juga sangat strategis yaitu berada di tepi jalan raya, tepatnya jalan 

Kaliurang KM 16,3 Yogyakarta.  

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 

Barat      : Magelang 

Timur     : Klaten  

Kondisi lingkungan CV. Indmira Citra Tani Nusantara 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 

Dari kegiatan magang yang telah dilaksanakan di kantor pusat CV. 

Indmira Citra Tani Nusantara oleh penulis, dapat diuraikan bahwa dalam 

berbudidaya tanaman Anthurium hookeri yang dilakukan pada 

pemeliharaannya, karena tanaman Anthurium hookeri merupakan tanaman 
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tahunan sehingga untuk kegiatannya hanya beberapa yang dapat dijangkau 

dan dilakukan. Namun diusahakan semua kegiatan dapat dilakukan kecuali 

pada pasca panen.  Adapun hasil kegiatan magang dapat dilihat pada data 

sekunder pada lampiran 1. 

 

C. Pembahasan 

Nama anthurium berasal dari bahasa Yunani yaitu anthos (bunga) dan 

oura (ekor). Sosok bunga anthurium terdiri dari dua bagian utama yaitu bunga 

sebenarnya (asli) dan seludang bunga. Bunga sebenarnya berukuran kecil-

kecil, berjejal dan rapat melekat pada sumbu tongkol yang berbentuk gada. 

Sementara seludang bunga berbentuk jantung atau bulat telur dengan ujung 

runcing seperti ekor. Seludang bunga menjadi ciri khas anthurium.  

Praktek kerja magang dilaksanakan di CV. Indmira Citra Tani 

Nusantara dalam kurun waktu 1 bulan. Mahasiswa ikut andil secara langsung 

dalam semua kegiatan yang ada di CV. Indmira Citra Tani Nusantara mulai 

dari perbanyakan berbagai jenis tanaman hias, pemeliharaan dan sebagainya. 

Secara khusus praktek kerja magang ini dilaksanakan untuk mengetahui 

budidaya tentang tanaman Anthurium hookeri yang kegiatannya meliputi 

perbanyakan tanaman baik secara generatif maupun secara vegetatif serta 

perawatan tanaman, mulai dari penyiraman, pemupukan, pemberantasan hama 

dan penggantian media tanam. Meskipun praktek kerja magang ini secara 

khusus untuk mengetahui budidaya tanaman Anthurium hookeri, bukan berarti 

dalam prakteknya hanya kinerja pada tanaman Anthurium hookeri saja, akan 

tetapi juga melakukan perbanyakan pemeliharaan terhadap jenis-jenis tanaman 

lain yang ada di CV. Indmira Citra Tani Nusantara misalnya anthurium 

jemanii, gelombang cinta, philodendron dan sebagainya. Dalam praktek kerja 

magang ini diperoleh hasil yang cukup memuaskan meskipun keberhasilannya 

tidak mencapai 100%. 
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Secara umum, kegiatan budidaya tanaman Anthurium hookeri di CV. 

Indmira Citra Tani Nusantara adalah sebagai berikut :  

1. Perbanyakan Tanaman Anthurium Hookeri 

a. Perbanyakan Secara Generatif  

Anthurium hookeri biasanya diperbanyak dengan cara generatif 

atau dengan perkawinan. Cara perbanyakan generatif memungkinkan 

untuk munculnya varian baru, ini bisa terjadi karena perbanyakan 

dengan cara generatif hasil anakan yang didapatkan tidak akan sama 

persis dengan induknya, anakan mengalami segergasi yaitu 

penyimpangan gen induknya. Perbanyakan dengan cara generatif juga 

akan menghasilkan anakan yang banyak, ini karena dalam 1 tongkol 

indukan Anthurium hookeri yang telah dewasa bisa menghasilkan 

ratusan biji. Perbanyakan secara generatif juga bisa digunakan untuk 

menghasilkan varietas baru, yaitu dengan cara hibridisasi atau 

persilangan antar spesies. 

 Anthurium hookeri akan belajar bertongkol atau berbunga pada 

umur 3,5 tahun dari biji. Tongkol pertama yang dihasilkan biasanya 

tidak jadi buah karena tanaman masih belajar berbunga. Anthurium 

termasuk tanaman berumah 1, artinya dalam satu bunga terdapat 2 

jenis kelamin yaitu bunga jantan dan bunga betina. Namun, anthurium 

jarang melakukan penyerbukan sendiri karena masaknya bunga jantan 

dan bunga betina tidak bersamaan. Itulah sebabnya jika ingin 

menyilangkan atau menyerbukkan anthurium harus mempunyai lebih 

dari satu induk. Adapun proses penyerbukan anthurium sebagai 

berikut :  

1. Memilih indukan yang sedang berbunga dari jenis atau kultivar 

yang diinginkan. 

2. Menyiapkan alat untuk persilangan seperti kuas dan kantong 

plastik kecil atau kantong kertas minyak sebagai penutup. 
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3. Memilih bunga betina yang telah masak dan siap diserbuki 

(ditandai dengan sekresi madu berlendir di permukaan tongkol). 

4. Memilih bunga jantan dari tanaman lain yang telah masak 

(ditandai dengan serbuk sari yang berwarna kekuningan). 

5. Mengambil serbuk sari bunga jantan dengan kuas. 

6. Mengoleskan serbuk sari yang telah menempel di kuas ke bunga 

betina yang telah masak. 

7. Menutup bunga anthurium yang telah diserbuki dengan kantong 

plastik bening selama 2 minggu. 

8. Membuka kantong penutup bunga kemudian mengamati hasil 

penyerbukan atau persilangan. Bila tongkol dipenuhi oleh 

tonjolan-tonjolan kecil berbentuk bulat dan berjejal, maka 

persilangan berhasil. 

 Waktu yang baik untuk menyerbukan atau menyilangkan adalah 

pada pagi hari yaitu pukul 07.00-10.00 WIB. Prosentase keberhasilan 

penyilangan dipengaruhi oleh suhu yang tidak terlalu panas. Langkah 

yang mudah untuk menyilangkan anthurium adalah dengan 

mengambil serbuk sari (bunga jantan) yang telah masak dan dioleskan 

pada kepala putik (bunga betina). Sebaiknya dalam mengoleskan 

serbuk sari ke kepala putik jangan menggunakan kuas karena tidak 

akan rata, pengolesan sebaiknya menggunakan jari tangan. Sesudah 

diserbukkan bungkus bunga jantan dengan plastik agar tidak terkena 

serbuk sari tanaman lainnya, penutupan plastik juga berguna supaya 

bunga yang telah diserbukkan tidak terkena air ketika penyiraman. 

Bunga yang berhasil dibuahi akan membentuk buah setelah 1 

bulan setelah penyerbukkan, sedangkan bunga yang gagal diserbukkan 

akan kering setelah 1 minggu setelah penyerbukkan. Buah anthurium 

akan masak sekitar 3,5 bulan setelah penyerbukan, buah yang masak 

akan ditandai dengan warna merah terang dengan tekstur buah yang 

lunak. Buah yang sudah masak seperti ini siap disemaikan dalam 
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media tanam. Adapun langkah-langkah persemaian biji anthurium 

adalah sebagai berikut :  

1. Menyiapkan wadah persemaian nampan atau baki plastik dengan 

media kertas atau tissue.  

2. Membasahi media dengan air hingga rata. 

3. Menyemai biji Anthurium hookeri dengan cara meletakkannya 

diatas media satu per satu hingga tertata rapi. 

4. Menyiram biji Anthurium hookeri yang telah tertata rapi dengan 

anti busuk akar secara merata melalui sprayer. 

5. Menutup tempat persemaian dengan kaca atau plastik untuk 

menjaga agar media tetap lembab. Menyimpan tempat persemaian 

di ruangan lembab dan teduh. 

6. Setelah + 2 minggu biji akan berkecambah. 

7. Memindahkan biji yang telah berkecambah pada media tanam 

pakis (wadah sterofoam). 

8. Menutup tempat persemaian dengan kaca untuk menjaga agar 

media tetap lembab. Menyimpan tempat persemaian di ruangan 

lembab dan teduh. 

9. Pada umur + 2 bulan, bibit dapat dipindahkan ke pot atau polibag 

pada media sesungguhnya. 

b. Perbanyakan Secara Vegetatif   

1. Stek 

Jika dirawat dan diperlakukan dengan tepat, tanaman stek akan 

tumbuh besar dan menghasilkan bunga dengan cepat bila 

dibandingkan dengan perbanyakan secara generatif. Sayangnya, 

bila perbanyakan (stek) dilakukan secara terus-menerus pada 

setiap turunan, kualitas dan kuantitas tanaman cenderung menurun 

terutama seletah F3 (filial 3). Pada anthurium ada dua jenis stek 

yang bias dilakukan, yaitu stek pucuk dan stek batang. 

a. Stek Pucuk : Stek pucuk bisa dilakukan pada tanaman dewasa, 

berumur 1-2 tahun. Cirinya antara lain jumlah daun banyak, 
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telah muncul tunas dan produktif menghasilkan bunga. 

Perbanyakan dengan stek pucuk dilakukan dengan memotong 

bagian atas tanaman disertai 1-3 akar. Bagian tersebut 

kemudian ditanam pada media yang telah disediakan dengan 

lingkungan yang sesuai, bila akar tertinggal, penyetekan tidak 

akan berhasil karena tanaman tidak cukup mendapat asupan 

hara. 

b. Stek Batang : Perbanyakan stek batang dapat dilakukan kala 

pergantian pot atau media tanam. Bisa juga saat bersamaan 

dengan perbanyakan stek pucuk. Sisa ruas batang dari stek 

pucuk dapat diambil dan dimanfaatkan sebagai bahan stek. 

Di CV. Indimra Citra Tani Nusantara perbanyakan tanaman 

Anthurium hookeri secara vegetatif yang dilakukan hanya stek yang terdiri 

dari stek batang maupun stek pucuk, untuk pemisahan anakan dan kultur 

jaringan tidak dilakukan karena pemilik perusahaan beranggapan bahwa 

kualitas dari perbanyakan secara vegetatif tidak menjamin kualitas produksi. 

Selain itu perbanyakan dengan cara ini memerlukan pemeliharaan yang lebih 

intensif. 

2. Penanaman Tanaman Anthurium Hookeri 

Keberhasilan memelihara Anthurium hookeri terletak pada media 

tanamnya. Oleh sebab itu, media harus mengandung unsur hara dalam jumlah 

yang memadai. Dalam hal ini, di CV. Indmira melakukan tahapan penanaman 

Anthurium hookeri sebagai berikut : 

a. Menyiapkan pot kecil atau polibag dan media tanam pakis. 

b. Menyiapkan bahan tanam Anthurium hookeri yang siap untuk ditanam 

(biasanya setiap bibit terdapat 2-3 daun). 

c. Mengisi pot atau polibag dengan media pakis sampai penuh. 

d. Memadatkan media dengan menepuk-nepuk bagian tepi media tanam. 

e. Membuat lubang atau sela di tengah-tengah pot atau polibag yang 

sudah terisi media tanam. 

f. Mengambil bahan tanam Anthurium hookeri yang siap tanam. 
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g. Menanam bibit satu per satu dalam pot atau polibag. 

h. Merapikan kembali lubang atau sela setelah bahan tanam di tanam. 

i. Menyiram tanaman dengan air hingga jenuh lalu tanaman ditempatkan 

di lokasi teduh dan aman. 

3. Penyiapan Madia Tanam   

Media tanam merupakan tempat tegaknya tanaman dan mempunyai 

peran yang cukup besar dalam menjaga kesuburan tanaman. Jika media 

tanamnya cocok, akar akan tumbuh baik sehingga tanaman juga akan tumbuh 

dengan subur. Media tanam untuk tanaman anthurium sebaiknya ber-pH 

antara 5,5-6,5 seperti pada habitat aslinya. Bagi tanaman, media berfungsi 

sebagai tempat berpijak akar, agar batang semu mampu menyangga tangkai 

bunga dan sejumlah kuntum bunga. Media tumbuh yang berfungsi untuk 

menyimpan air dan hara tanaman bagi keperluan proses pertumbuhan 

tanaman. Bibit memerlukan media tumbuh yang kelembapannya tepat dan 

relatif konstan dengan cara menggunakan bahan medium yang mempunyai 

daya tinggi dan mengikat air. Oleh karena itu, media tanam harus 

dipersiapkan sebaik mungkin. Pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman 

hias dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu yang mempengaruhi yaitu 

media tanam yang sangat berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan karena 

berkaitan erat dengan kegiatan tanaman hias dalam memperoleh nutrisi yaitu 

air dan unsur hara baik makro maupun mikro yang mendukung perkembangan 

tanaman hias akan tumbuh dengan baik jika keperluan hidupnya dipenuhi 

dengan cukup. Dan keperluan hidup dari tanaman tersebut didapat dari media 

tanam yang digunakan. Dengan tersediannya media tanam yang baik, maka 

kemungkinan besar tanaman hias dapat tumbuh dengan baik pula, sesuai 

dengan yang diinginkan dan dapat menghasilkan tanaman hias yang optimal.  

Media tanam utama pada budidaya Anthurium hookeri di CV. Indmira 

Citra Tani Nusantara ini adalah pakis, namun ada juga tambahan arang sekam 

dan cocopeat. Media pakis yang dipilih adalah pakis yang tidak terlalu kasar 

dan juga tidak terlalu halus. Pakis yang terlalu kasar akan memberikan rongga 

udara yang terlalu lebar sehingga akar tidak dapat lebih melekat ke media, 
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akibatnya akan kering dan pertumbuhan tanaman terganggu. Sebaliknya, pakis 

yang terlalu lembut membuat media menjadi mampet sehingga aerasi udara 

kurang baik dan akar tidak menembus media, dan akibatnya akar tidak 

berkembang dan membusuk. Media pakis memiliki karakteristik berongga 

udara yang sehingga membuat akar tanaman dapat berkembang dengan baik 

dan memperoleh air dengan mudah. Pakis bisa menyimpan air dalam jumlah 

cukup dan mudah mengalirkannya. Media ini cocok digunakan untuk daerah 

yang curah hujannya cukup tinggi seperti didaerah Ngemplak, Sleman, 

Yogyakarta. 

4. Pemilihan Pot Tanaman 

Sebagai wadah media tanam, pot menentukan bagus tidaknya 

pertumbuhan anthurium. Oleh karena itu, ukuran pot harus pas dengan besar-

kecilnya tanaman. Bila pot terlalu kecil, pertumbuhan tanaman dapat 

terganggu. Sementara bila terlalu lebar, penampilannya menjadi kurang indah. 

Oleh karena itu, keserasian pot dan tanaman sangat diperlukan agar anthurium 

tampak semakin mempesona. Ada 2 syarat yang mesti dipenuhi agar dapat 

memberikan kenyamanan bagi tanaman. Pertama, drainase pot bagus dapat 

mengalirkan kelebihan air keluar dari pot. Kedua, jenis bahan dan ukuran pot 

harus disesuaikan dengan tanaman. Keuntungan dalam penggunaan pot yaitu 

mudah untuk dipindah-pindahkan sesuai dengan keinginan kita. Jenis-jenis 

bahan pot antara lain :    

1. Pot Plastik 

Kelebihan dari pot ini adalah lebih awet, ringan, mudah diperoleh 

karena harganya relatif murah, serta warna, bentuk, ukurannya beragam. 

Akan tetapi, pot ini memiliki kekurangan yaitu tidak memiliki pori-pori, 

sehingga air dalam pot tidak dapat terbuang keluar yang dapat 

menaikkan suhu media dalam pot. Aliran udara di dalam pot juga 

menjadi kurang lancar. Pemecahannya, adalah dengan membuat lubang  

pada dasar pot untuk memudahkan sirkulasi udara dan pembuangan air. 
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2. Pot Keramik 

Kelebihan dari pot ini adalah bentuk pot yang beragam dan tanaman 

akan terlihat lebih mewah jika ditanam dalam pot ini. Kekurangan dari 

pot ini hampir sama dengan pot plastik, yaitu tidak dapat melewatkan air 

dari dinding pot. Selain harganya relatif mahal, pot ini termasuk barang 

yang mudah pecah sehingga memerlukan kehati-hatian dalam 

peletakannya. 

3. Pot Semen 

Kelebihan pot semen ini adalah kaya akan bentuk dan biasanya diberi 

ornament seperti pecahan kaca, kulit kerang atau kerikil. Dindingnya 

berpori sehingga air yang berlebihan bisa keluar. Meskipun begitu, pot 

semen ini memiliki bobot yang terlampau berat sehingga dalam 

pemindahannya sedikit merepotkan. 

4. Pot Tanah Liat 

Kelebihan dari pot ini adalah memiliki pori-pori di seluruh bagiannya 

sehingga air tidak akan terlalu berlebihan di dalam pot. Hal ini tentu saja 

akan mempengaruhi suhu udara dalam media tetap stabil. Harganya juga 

relatif murah. Kekurangan dari pot ini adalah mudah pecah dan bila 

salah angkat pot bisa pecah sehingga membuat tanaman rusak dan media 

menjadi berantakan. 

Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari jenis pot 

tersebut, budidaya Anthurium hookeri di CV. Indmira Citra Tani Nusantara 

menggunakan pot berbahan plastik. Penggunaan pot dengan bahan plastik 

pengaplikasianya untuk tanaman yang masih dalam masa pertumbuhan 

(belum terlalu dewasa). Sedangkan untuk ukuran pot yang digunakan, 

disesuaikan dengan ukuran tanaman yang akan ditanam. Yang harus 

dipastikan adalah dasar pot memiliki lubang untuk mengeluarkan kelebihan 

air siraman. 
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5. Pemeliharaan Tanaman Anthurium Hookeri  

a. Penyiraman  

Air merupakan kebutuhan utama bagi tanaman. Tanpa pasokan 

air maka tanaman akan layu dan akhirnya mati. Air merupakan media 

transportasi di dalam tubuh tanaman. Air melarutkan hara dan 

mengangkutnya dari akar hingga ke daun. Selanjutnya, air bersama 

hara diproses dalam kegiatan fotosintesis kemudian didistribusikan 

kembali ke seluruh jaringan tanaman. 

Penyiraman merupakan perawatan rutin yang harus dilakukan. 

Hal ini dikarenakan habitat asli Anthurium hookeri yang lembab di 

bawah pepohonan hutan. Kebutuhan air pada tanaman hias terutama 

anthurium Anthurium hookeri tergantung pada cuaca. Mengingat 

keadaan di CV. Indmira Citra Tani Nusantara yang bersuhu dingin, 

penyiraman tanaman Anthurium hookeri hanya disiram rutin 2-3 hari 

sekali pada musim kemarau. Sedangkan pada musim penghujan, 

penyiraman dilakukan seminggu sekali atau diperiksa media 

tanamnya, bila masih basah (lembab) tidak perlu disiram. Penyiraman 

dilakukan pada pagi hari sebelum pukul 10.00 WIB atau sore hari 

setelah pukul 15.00 WIB.  Hal ini bertujuan menghindari penguapan 

yang terlalu tinggi, sehingga air yang diberikan tidak sia-sia.  

Penyiraman dilakukan dengan menggunakan alat bantu selang 

atau gembor. Penggunaan selang dimaksudkan agar air yang 

disiramkan tidak besar tekanannya saat mengenai media, sehingga 

media tidak keluar dari pot dan kebersihan tetap terjaga. Penyiraman 

dilakukan dari arah atas tanaman, sehingga air mengenai seluruh 

tanaman terutama daun-daunnya agar terlihat segar dan kotoran yang 

melekat terbilas.  

b. Pemupukan  

Pemupukan merupakan kegiatan untuk menyediakan ataupun 

mengganti unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. 
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Pupuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pupuk organik dan pupuk 

anorganik. Pupuk organik berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang 

telah terurai. Pupuk organik mengandung unsur hara lengkap, baik 

mikro maupun makro, selain itu mempunyai tingkat ikatan antar bahan 

yang sangat buruk sehingga berwujud gembur dan remah. Dalam 

proses tumbuhnya memerlukan tempat berpijak yang kokoh dan 

gembur, sehingga pupuk organik sangat cocok untuk menunjang 

pertumbuhan tanaman. Disamping menyerap air dan unsur hara dari 

dalam media, akar tanaman juga melakukan proses respirasi 

(bernafas). Pupuk anorganik adalah pupuk yang berasal dari bahan-

bahan anorganik. Pupuk anorganik hanya mengandung unsur hara 

tertentu.  

Anthurium hookeri adalah tanaman yang tidak banyak 

membutuhkan pupuk. Pemberian pupuk yang berlebihan justru akan 

merusak daun. Biasanya daun mengering dimulai dari bagian tepinya. 

Pemupukan yang dilakukan di CV. Indmira Citra Tani Nusantara 

menggunakan pupuk SSN (Super Natural Nutrition) Kristal dan SNN 

POC yang sejenis pupuk organic yang diproduksi sendiri oleh CV. 

Indmira Citra Tani Nusantara. Penggunaan pupuk SNN Kristal ini 

ditujukan untuk media tanam dengan dosis 1 sendok teh/ liter dengan 

cara mencampurkan pupuk tersebut langsung ke medianya, sedangkan 

untuk pupuk SNN POC ini ditujukan untuk daun dengan dosis 2 cc/ 

liter dengan cara mencampurkan air yang ditaruh di gembor atau 

sprayer kemudian disemprotkan langsung ke daunnya. Kandungan 

unsure hara pada pupuk SNN terdiri dari unsur makro dan unsur 

mikro. Adapun unsur makronya terdiri dari Nitrogen (N) dengan 

kandungan unsurnya 25%, Fosfor (P) 25% dan Kalium (K) 25% juga. 

Selain dari ketiga unsur tersebut masih terdapat unsur lainnya, seperti 

Magnesium (Mg), Belerang (S), dan Kalsium (Ca). Sedangkan untuk 

unsur mikronya terdiri dari Besi (Fe), Natrium (Na), Seng (Zn), 

Tembaga (Cu), Mangan (Mn), dan Klor (Cl). Kedua pupuk tersebut 
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merupakan pupuk alami yang dibuat sesuai anjuran dunia untuk 

kembali kea lam (Back to Nature) dimana seluruh dunia dimuka bumi 

ini menghendaki perbaikan ekosistem sesuai dengan kaidah Agenda 

21. Penggunaan NPK pada lahan pertanian yang berkepanjangan tanpa 

bahan organik akan merusak struktur fisik dan kemis tanah. 

c. Penyiangan 

Penyiangan  dilakukan  jika   terdapat gulma yang tumbuh 

disekitar tanaman, yaitu dengan pengendalian secara manual. Gulma 

sering muncul pada pot tanaman dan ini dapat merugikan tanaman 

Anthurium hookeri karena terjadi persaingan antara tanaman dengan 

gulma yang tumbuh dalam mendapatkan unsur hara, air dan cahaya 

matahari. Untuk mengatasi gulma cukup dicabut sampai seakarnya 

sebelum gulma tersebut besar dan langsung dibuang. Periode 

penyiangan yang dilakukan di CV. Indmira Citra Tani Nusantara tidak 

pasti, penyiangan akan dilakukan jika ada gulma yang tumbuh.  

d. Pengendalian Hama dan Penyakit 

Tanaman anthurium memiliki daya tarik pada bentuk dan tekstur 

daunnya. Sehingga serangan hama maupun penyakit tentu saja akan 

mempengaruhi pertumbuhan dan penampilannya. Tanaman yang 

bebas dari gangguan hama dan penyakit tampak sehat, segar, dan 

indah. Sebaliknya, tanaman yang terserang penyakit terlihat pucat, 

mengering, dan tidak sempurna. Pengendalian hama dan penyakit 

yang dilakukan di CV. Indmira Citra Tani Nusantara antara lain, 

pengendalian secara mekanik, kimiawi serta dengan menjaga sanitasi 

lingkungan. Hama yang sering menyerang Anthurium hookeri di CV. 

Indmira Citra Tani Nusantara antara lain hama siput, dan kutu daun 

(aphid sp). Sedangkan untuk penyakit yang menyerang tanaman 

Anthurium hookeri di CV. Indmira Citra Tani Nusantara tidak ada, hal 

ini dikarenakan dari berbagai jenis anthurium yang ada pemilik 

sengaja tidak mendatangkan indukan dari luar daerah sehingga 
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pemantauan terhadap hama dan penyakit dapat terdeteksi sedini 

mungkin. 

Hama kutu daun (aphid sp) hidup bergerombol pada daun muda 

(pucuk) dan helaian mahkota bunga. Hama ini menyerang tanaman 

dengan cara menghisap cairan sel sehingga pertumbuhan pucuk atau 

bunga terhambat, bahkan menjadi keriting. Kutu daun juga 

mengeluarkan cairan madu yang dapat mengundang datangnya semut. 

Pengendalian yang dilakukan oleh CV. Indmira Citra Tani Nusantara 

yaitu dengan pengendalian kimia yaitu dengan penggunaan pestisida. 

Hama siput kecil ini aktif di malam hari. Hama ini memakan 

bagian tanaman sukulen, dalam satu malam siput kecil ini bisa 

menghabiskan satu helai daun. Pengendalian yang dilakukan CV. 

Indmira Citra Tani Nusantara terhadap hama siput ini  adalah dengan 

mengambilnya langsung dan dimusnahkan. Selain itu pengendalian 

juga dilakukan dengan cara pemberian anti siput setiap satu bulan 

sekali. Anti siput ini merupakan pencegah dari siput yang berwarna 

merah.                

e. Repotting 

Dengan semakin bertambahnya umur Anthurium hookeri, maka 

tanaman Anthurium hookeri akan semakin tinggi dan jumlah daun 

akan semakin banyak, serta media mengalami pelapukan dan tidak 

menutup kemungkinan akan terserang hama dan penyakit. Sesuai 

dengan hal tersebut maka tanaman Anthurium hookeri perlu dilakukan 

repotting. Repotting adalah memindahkan tanaman ke pot yang 

berbeda. Repotting dimaksudkan untuk menampilkan keserasian 

antara pot dengan tanamannya. Keserasian ini ditinjau dari ukuran, 

bentuk maupun warna, selain itu repotting juga bertujuan untuk 

mengganti media tanam.  

Penggantian pot di CV. Indmira Citra Tani Nusantara dilakukan 

setelah ukuran tanaman Anthurium hookeri dirasa sudah tidak sesuai 
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lagi dengan ukuran pot. Selain ukurannya bertambah besar, akan 

tumbuh pula daun-daun baru yang semakin lama semakin besar pula. 

Ada beberapa alasan perlunya penggantian pot. Pertama, pot sudah 

tidak mampu lagi menampung tanaman yang tumbuh di atasnya. 

Selain perakarannya membutuhkan tempat yang lebih luas, zat hara 

yang berada di dalamnya telah habis. Kedua, akan tampak ketidak 

seimbangan antara wadah dan tanamannya. Hal ini akan mengurangi 

daya tarik tanaman dalam ruang, selain menghambat pertumbuhan dan 

kesehatan tanaman itu sendiri. 

Penggantian pot lama dengan pot baru yang berukuran lebih 

besar tidak terlalu sulit dilakukan, karena media yang digunakan 

bersifat porous sehingga tanaman mudah diluarkan dari pot lama. 

Tanaman yang telah dikeluarkan dari pot lama langsung ditanam 

dalam pot baru. Selanjutnya diberi media hingga mendekati mulut pot 

kemudian disiram. Tanaman kemudian diletakkan ditempat yang 

teduh agar tetap segar atau tidak layu. 

Penggantian media dapat dilakukan bersamaan dengan 

mengganti pot atau pada saat tanaman menunjukkan pertumbuhan 

yang tidak baik. Pertumbuhan yang kurang baik dapat disebabkan 

karena media telah rusak dan unsur hara yang terkandung pada media 

telah hilang, sehingga tidak mencukupi kebutuhan tanaman. Agar 

pertumbuhan tanaman kembali subur harus dilakukan penggantian 

media lama dengan media baru. Penggantian media dilakukan dengan 

membongkar tanaman dengan hati-hati agar tidak merusak sistem 

perakaran. Setelah tanaman dikeluarkan kemudian akar dibersihkan 

dari media lamanya dengan hati-hati. Tanaman langsung ditanam pada 

media baru yang telah dipersiapkan. Setelah penanaman selesai 

kemudian disiram dan diletakkan di tempat yang teduh. 

Tahap-tahap repotting yang dilaksanakan di CV. Indmira Citra 

Tani Nusantara adalah sebagai berikut: 
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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. Mengisi pot dengan pakis kasar pada bagian dasar, setinggi ¼  

bagian pot. 

6. Menanam tanaman di tengah pot baru. 

7. Menambahkan dan mengisikan media tanam (pakis) halus pada 

bagian atasnya hingga semua akar tertutup media tanam hingga 

mencapai permukaan pot. 

8. Memadatkan media di sekeliling  pangkal batang tanaman agar 

tanaman tetap berdiri tegak. Caranya dengan menepuk-nepuk 

bagian luar dari pot. 

9. Menyiram media hingga cukup basah dan lembab, lalu 

meletakkannya  tanaman di tempat yang teduh. 

Repotting yang dilakukan di CV. Indmira bukan hanya 

diterapkan pada tanaman dewasa, namun juga diterapkan pada bibit ke 

pot tunggal. Repotting untuk tanaman dewasa, dikerjakan dengan hati-

hati, akar-akar yang kering dan busuk dipotong, kemudian baru 

memasukkan tanaman ke dalam pot yang baru. Sedangkan untuk 

repotting bibit ke pot tunggal dilakukan dengan cara hati-hati pada 

media tanam yang telah disiapkan. Wadah yang digunakan di CV. 

Indmira ini berupa polibag. Penempatan bibit pada polibag diletakkan  

pada tempat yang lebih mendapatkan sinar matahari, khususnya sinar 

matahari pagi untuk menghindari pertumbuhan tangkai daun yang 

memanjang. 

6. Analisis Biaya Tanaman Anthurium hookeri  

Analisis biaya perawatan benih (OC) tanaman Anthurium hookeri 

sampai pemasarannya dengan luas lahan 96 m2  selam 3 bulan untuk 950 

tanaman(pot) dengan ukuran tanaman kira-kira sekitar 2 tahun adalah sebagai 

berikut :  
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A. Biaya Tetap  

a.  Bangunan (diperkirakan tahan untuk 10 tahun) :  

·  Plastik UV membutuhkan 32 m @ Rp 27.500,-  Rp 880.000,- 

·  Paranet 65 % untuk atap butuh 32 m @ Rp 12.500,- Rp 400.000,-  

·  Paranet dinding p: 1m l: 1,2m  

(membutuhkan 44 m @ Rp 4.000,-)   Rp 176.000,-  

· Tiang 21 batang dengan ukuran 2m @ Rp 40.000,-  Rp 840.000,-  

· Kayu dinding 54 batang ukuran 3m @ Rp 45.000,-  Rp 2.430.000,-  

· Kayu untuk kuda-kuda @ Rp 45.000,-   Rp 1.890.000,-  

(membutuhkan 42 batang ukuran 3m) 

· Kayu untuk usuk @ Rp 23.000,-   Rp 966.000,- 

(membutuhkan 42 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,-   Rp1.350.000,-  

· Tenaga kerja bangunan     Rp 1.050.000,- 

(untuk 5 orang @ Rp 30.000/ hari selama 1 minggu)  + 

    Total Bangunan Rp 10.040.500,- 

Untuk biaya diperkirakan selama 1 tahun = 10.040.500/10th  Rp 1.004.050,- 

Biaya penyusutan bangunan 5% x biaya total 10th 

( 5% x Rp 10.040.500,-)     Rp 502.025,- + 

v Biaya keseluruhan bangunan per tahun    Rp1.506.075,-  

b.  Sewa lahan untuk green house per tahun                                 Rp   500.000,- 

c.  Peralatan (diperkirakan tahan selama 10 tahun) 

ü Tangki sprayer    Rp 300.000,- 

ü Selang p: 30m @ Rp 4.500,-   Rp 135.000,- 

ü Spray dan gembor     Rp   44.000,- 

ü Rak tanaman      Rp 500.000,- 

ü Baki persemaian butuh 24 @ Rp 4.500,-  Rp 108.000,-  +                     

Total Peralatan   Rp1.159.000,-  
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Untuk biaya diperkirakan per tahun = 1.159.000/10th   Rp 115.900,- 

Biaya penyusutan peralatan 20% x biaya tot 10th  

( 20% x Rp 1.159.000,-)     Rp 231.800,- + 

v Total Keseluruhan Biaya Tetap      Rp2.353.775,-   

B. Biaya Variabel 

a.  5 indukan anthurium hookeri (pada tahun 2003)  Rp 1.000.000,- 

Dengan harga @ Rp 200.000,- 

(1 indukan berisi 200 biji per tongkol)  

b.  Pot tanaman  

ü Polybag ukuran kecil butuh 10 kg @ Rp 18.500/kg   Rp    185.000,- 

ü Pot ukuran 24 butuh 100 buah @ Rp 22.500/lusin  Rp 2.250.000,- 

c. Media tanam (diperkirakan tahan untuk 2 tahun) 

ü Akar pakis butuh 50 karung @ Rp 22.500,-   Rp 1.125.000,- 

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

d. Pupuk  

ü Pupuk daun SNN butuh 5 botol @ Rp 10.000,-   Rp      50.000,- 

ü Pupuk media SNN Kristal butuh 150kg  @ Rp 60.000,-  Rp 9.000.000,- 

(1 pot = 10gr kebutuhannya) 

→ 1000 pot = 10.000gr dg Rp 6.000,- setiap 100gr pupuknya 

e. Pestisida 

ü Fungisida Score butuh 4 botol @ Rp 37.500,-  Rp    150.000,- 

ü Fungisida Antracol butuh 4 bungkus @ Rp 40.000,-  Rp    160.000,- 

ü Insektisida Decis 80ml butuh 4 botol @ Rp 24.000,-  Rp      96.000,- 

ü Insektisida Curacron 100ml butuh 4 botol @ Rp 31.000,-    Rp    124.000,- 

ü Bakterisida Agrept 100gr butuh 6 bungkus @ Rp 27.000,-  Rp    162.000,- 

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

g. Biaya tenaga kerja perawatan                          Rp10.800.000,- 

(1 orang/hari Rp 30.000,- selama 1th)  

                                                                                                                    + 

v Total Keselurahan Biaya Variabel                                  Rp 25.717.000,- 
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Diasumsikan tanaman Anthurium hookeri setelah berumur 1 tahun terjual 

dengan harga Rp 50.000,-/ pot. 

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

   = Rp 2.353.775,- + Rp 25.717.000,- 

   = Rp 28.070.775,- 

D. Total Pendapatan : Dari 5 indukan berisi 1000 biji yang kemudian 

ditanam dalam baki persemaian dan yang hidup hanya 95%. Berarti dari 1000 

biji (tanaman) hanya 950 pot tanaman saja yang hidup. 

→ 950 x Rp 50.000,- = Rp 47.500.000,- 

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

 = ( Rp 47.500.000,- ) – ( Rp 28.070.775,- ) 

 = Rp 19.429.225,-  

F. Dengan keuntungan tiap pot = Biaya keuntungan 

   Pot tanaman 

           = Rp 19.429.225,- 

             950 

          = Rp 20.500,-/ pot 

G. R / C Ratio = Total Pendapatan 

                            Total biaya modal 

               = Rp 47.500.000,- 

                  Rp 28.070.775,- 

    = 1,69  

H. BEP dalam Unit  =
satuanper   var Biayasatuanper  jual Harga

Tetap Biaya
-

 

      = 
)6,49380000.50(

775.353.2
-

 

      = 380/pot 

BEP Rp = BEP Unit x Harga satuan  

              = 380 x Rp 50.000,- 

              = Rp 19.000.000,- 
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I. Payback Periode = Total biaya modal  X 1 Tahun  

              Pendapatan 

= 28.070.775  X 12 Bulan 

    47.500.000 

= 7,09 

7. Pemasaran 

Pemasaran tanaman Anthurium hookeri di CV. Indmira Citra Tani 

Nusantara, pembeli datang langsung. Tetapi untuk pelanggan yang rutin atau 

telah mempunyai ikatan kerja akan diantar sampai tujuan, seperti ke 

Kasongan, Yogyakarta, Solo, Purworejo, dan lain sebagainya. Untuk 

mendatangkan konsumen, maka CV. Indmira Citra Tani Nusantara melakukan 

promosi-promosi dengan cara mengikuti pameran-pameran, rental tanaman 

terdahap suatu instansi dan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada para 

peminat tanaman Anthurium hookeri. Dengan cara seperti ini secara tidak 

langsung masyarakat (konsumen) akan mengenal CV. Indmira Citra Tani 

Nusantara berikut tanaman-tanaman yang dibudidayakan disana.  

Namun ada juga dari hasil budidaya Anthurium hookeri di CV. Indmira 

Citra Tani Nusantara dipasarkan pada tengkulak tanaman hias disekitar 

Yogyakarta. Para tengkulak biasanya membeli dengan sistem borongan atau 

biasanya disebut dengan istilah “ngerut”, istilah ini biasanya dipakai oleh para 

tengkulak tanaman untuk membeli dalam jumlah banyak. Selain diambil oleh 

para pedagang ada juga konsumen atau hobiis yang langsung berburu di Ruko 

Indmira yang terletak di Jl. Magelang Km 7,3 Yogyakarta, Jl. Raya Pencongan 

No.271 B Wiradesa, Pekalongan serta di Jl. Kanfer Raya Blok T No.17 

Banyumanik, Semarang untuk mendapatkan kualitas tanaman yang prima. 

Biasanya hobiis yang datang langsung mencari tanaman yang telah dewasa.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan kegiatan magang di CV. Indmira Citra 

Tani Nusantara 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. Tujuan dari usaha budidaya tanaman hias Anthurium hookeri di CV. 

Indmira Citra Tani Nusantara adalah sentral pemasaran, mengembangkan 

hobi dan membantu masyarakat pecinta tanaman hias dalam mendapatkan 

berbagai jenis tanaman hias sehingga tidak perlu jauh-jauh mencari ke 

daerah lain. 

3. Hal utama yang harus diketahui dalam budidaya tanaman hias Anthurium 

hookeri adalah sifat-sifat dari tanaman tersebut. Selain itu faktor 

pendukung keberhasilan budidaya tanaman hias Anthurium hookeri, antara 

lain kondisi lingkungan yang sesuai, pelaksanaan dengan benar, dan 

perawatan secara teratur. 

4. Di CV. Indmira Citra Tani Nusantara penyerbukan biji dilakukan secara 

buatan, yaitu dengan membantu penyerbukan. 

5. Perbanyakan tanaman hias Anthurium hookeri secara generatif dapat 

dikatakan berhasil, keberhasilan ini ditandai dengan munculnya calon akar 

pada setiap biji yang dikecambahkan. 

6. Penyiraman air dilakukan setiap kali media kelihatan kering, dengan 

menggunakan alat bantu selang atau gembor.  

7. Pemupukan untuk pertama kali dilakukan setelah penananam dan 

dilakukan tiga sampai empat bulan sekali setelah tanam. 
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8. Penggantian pot dan media dilakukan setelah tanaman hias Anthurium 

hookeri dirasa tidak sesuai lagi dengan ukuran pot dan kurangnya unsur 

hara yang terkandung media dalam pot dengan ditunjukkkan pertumbuhan 

yang tidak baik. 

9. Untuk memudahkan perawatan, pengawasan, dan pemasaran dalam 

budidaya tanaman hias Anthurium hookeri di CV. Indmira Citra Tani 

Nusantara maka dilakukan pengelompokan tanaman berdasarkan umur, 

ukuran dan jenis spesies tanaman tersebut. 

10. apabila tanaman anthurium hookeri kekurangan cahaya matahari atau 

yang disebut etiolasi bias menyebabkan tanaman tersebut tidak tumbuh 

seperti layaknya tanaman anthurium hookeri lainnya.  

11. Tanaman anthurium hookeri ini bisa juga bersifat epifit (tanaman yang 

menempel pada tanaman lain yang mungkin bisa menguntungkan ataupun 

merugikan tanaman itu sendiri).  

 

B. Saran 

Dengan melihat kondisi dan kenyataan yang ada di CV. Indmira Citra 

Tani Nusantara maka penulis menyarankan bahwa sebaiknya CV. Indmira 

Citra Tani Nusantara : 

1. Mencoba melakukan pengembangbiakan dengan cara vegetatif. 

2. Mengembangkan usahanya dengan menambah dan memperluas areal green 

house sehingga penempatan tanaman bisa terbagi-bagi dengan rapi. 

3. Perlu dilakukan pergantian atau perbaikan paranet yang telah rusak di 

beberapa lokasi green house sehingga penaungan tanaman akan lebih baik. 

4.Perlu adanya perhatian yang lebih maksimal lagi tentang pemeliharaan 

termasuk pada pengendalian penyakit. 

5.Dilakukan usaha untuk meningkatkan produksi buah sehingga hasil 

produksinya semakin meningkat. 
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LAMPIRAN I 

DATA SEKUNDER 

A. Profil Perusahaan 

Nama Perusahaan : CV. Indmira Citra Tani Nusantara 

Tahun Berdiri : 1985 

Pendiri Usaha : Ir. Sumarno 

Lokasi Perusahaan : Jl. Kaliurang KM 16,3 Kledokan 

Umbulmartani, Ngemplak Sleman, 

Yogyakarta 

Bentuk Perusahaan : CV 

Bidang Usaha : Penelitian dan Pengembangan        

(Research and Development) 

Lingkup Usaha : Konsultan Pupuk dan Budidaya 

Luas Area Usaha : 700 m2. 

Jumlah Karyawan : 25 orang (15 orang pekerja kantor dan 10 

orang tenaga lapang ) 

 

   

   

   

   

  

 

Struktur Organisasi :  

Direktur Utama 

Wakil Direktur Utama 
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Gambar 1. Struktur Organisasi CV. Indmira 

B. Kondisi Umum Lingkungan 

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. 
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Gambar 1.2 Indukan Anthurium hookeri berumur 10 tahun 
   

 
 

Gambar 1.3 Cara Pemanenan Anthurium hookeri 
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Gambar 1.4 Biji Anthurium hookeri 

 

 

 

Gambar 1.5 Pemisahan Biji dari Buah Anthurium hookeri 
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Gambar 1.6 Pembuatan Media Tanam  

 

Gambar 1.7 Pembibitan Secara Langsung pada Media Pakis dan Arang sekam  
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Gambar 1.8 Pertumbuhan Perkecambahan Anthurium hookeri 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.9 Bibit Anthurium hookeri yang Siap Tanam 
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Gambar 1.10 Repotting Bibit Anthurium hookeri ke Polibag 
 

 

Gambar 1.11 Penyemprotan Insektisida  
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Gambar 1.12 Penyiraman Anthurium hookeri  
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