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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar wilayahnya 

terdiri atas lahan pertanian. Dengan adanya lahan pertanian yang melimpah ini 

maka banyak rakyat Indonesia yang memilih mencari penghasilan dengan 

jalan bercocok tanam, disamping karena keberadaan lahan pertanian yang 

banyak juga karena dengan bercocok tanam merupakan salah satu cara untuk 

memperoleh penghasilan yang menjanjikan.  

Bidang yang banyak diminati masyarakat sekarang ini adalah bercocok 

tanam jenis tanaman hias, salah satunya adalah tanaman hias jenis Anggrek / 

Orchidaceae. Suku Anggrek-anggrekan atau Orchidaceae merupakan salah 

satu suku tumbuhan berbunga dengan anggota je nis terbanyak.  

Anggrek di daerah beriklim sedang biasanya hidup di tanah dan 

membentuk umbi sebagai cara beradaptasi dengan musim penghujan. Anggrek 

memiliki organ-organ yang cenderung tebal dan berdaging (sukulen) sehingga 

membuat Anggrek tahan terhadap tekanan ketersediaan air. Orchidaceae, 

khususnya pada genus vanda (salah satu jenis anggrek tanah) memiliki akar 

yang berambut panjang dan rapat. Fungsi rambut akar ini adalah untuk 

menyerap air dan zat organik yang ada dalam tanah. Batangnya tipe 

monopodial, yaitu batangnya lurus keatas pada satu batang tanpa batas. Daun 

anggrek biasanya oval, memanjang dengan tulang daun yang memanjang pula.  



Secara alami anggrek hidup epifit pada pohon dan ranting-ranting 

tanaman lain, namun dalam pertumbuhannya anggrek dapat di tumbuhkan 

dalam pot yang diisi media tertentu. Agar anggrek dapat tumbuh dengan baik 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman anggrek, 

seperti faktor lingkungan, antara lain sinar matahari, kelembaban dan 

temperatur serta pemeliharaan, seperti pemupukan, penyinaran (Anonym, 

2005). 

Untuk menghemat biaya perawatan tanaman anggrek, maka diperlukan 

alternatif dalam penggantian pupuk. Dalam hal ini yang akan digunakan 

adalah limbah buah pisang kluthuk, yaitu buah pisang jenis pisang kluthuk 

yang telah matang akan tetapi tidak laku dipasaran sehingga akan membusuk 

dan akan menjadi limbah. 

Secara umum kandungan yang terdapat dalam 1 buah pisang matang, 

yaitu protein 1,2 gram, lemak 0,2 gram, karbohidrat 25,3 mg, serat 0,7 gram, 

kalsium 8 mg, fosfor 28 mg, dan besi 0,5 mg, zat yang berupa fosfor tersebut 

baik bagi pertumbuhan tanaman anggrek (Anonym, 2006). 

Untuk mendapatkan tanaman anggrek yang optimal di perlukan media 

yang cocok untuk pertumbuhannya. Media yang digunakan untuk tanama n 

anggrek adalah campuran pasir dan tanah. Media tanam untuk tanaman jenis 

sukulen bersifat porous, sedikit kandungan bahan organik dan tidak cepat 

melapuk.  

Pasir mempunyai pori-pori yang longgar, sehingga mampu menyerap 

air dan sirkulasi udara dapat terjadi dengan baik, tetapi zat makanan yang 



terkandung di dalamnya sedikit, maka sebagai pembanding di gunakan media 

tanam dari tanah liat yang butiran tanahnya lebih halus sehingga pori-porinya 

sempit. Apabila dalam penyiraman terlalu banyak air, maka air tesebut sukar 

terserap oleh tanah dan sirkulasi udara tidak baik, tetapi mengandung zat 

makanan tinggi, walaupun demikian tanah liat dapat diperbaiki dengan di beri 

pasir. 

Menurut hasil penelitian Nurul Fajar (1998), menyimpulkan bahwa 

penambahan ekstrak pisa ng dan kentang mempengaruhi jumlah anakan, 

jumlah daun dan tinggi tanaman anggrek.  

Dari uraian di atas maka peneliti ingin mengajukan usulan penelitian 

dengan judul “PEMANFAATAN LIMBAH BUAH PISANG KLUTHUK 

TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN ANGGREK TANAH 

(Vanda sp.) PADA CAMPURAN MEDIA PASIR DAN TANAH LIAT”. 

B. Pembatasan Masalah  

Subjek Penelitian   : Pemanfaatan limbah buah pisang kluthuk 

Objek Penelitian  : Tanaman anggrek tanah,media tanam yang digunakan   

pasir dan tanah liat. 

Parameter                : Tinggi tanaman dan jumlah daun baru setelah 2 bulan. 

C. Perumusan Masalah  

1.  Bagaimanakah pengaruh penambahan limbah buah pisang kluthuk 

terhadap tanaman Anggrek tanah? 



2.  Berapakah tingkat penambahan pemberian limbah buah pisang kluthuk 

yang paling efektif untuk pertumbuha n tanaman anggrek tanah pada media 

pasir dan tanah liat? 

D. Tujuan Penelitian  

1.  Mengetahui pengaruh pemberian limbah buah pisang kluthuk terhadap 

tanaman anggrek tanah? 

2.  Untuk mengetahui pemberian limbah buah pisang kluthuk untuk 

pertumbuhan tanaman anggrek tanah pada media pasir dan tanah liat yang 

paling efektif? 

E. Manfaat 

1.  Menambah pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat tentang budidaya 

tanaman anggrek tanah. 

2.  Dapat menambah wawasan bagi masyarakat pecinta anggrek tentang 

manfaat limbah buah pisang kluthuk dalam pertumbuhan tanaman anggrek 

dan jenis media tanam yang tepat untuk tanaman anggrek tanah. 

3.  Dapat menghemat biaya produksi, yaitu dengan pemanfaatan limbah buah 

pisang kluthuk sebagai pupuk.  

 


