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ABSTRAK 

 

Anggrek merupakan tumbuhan berbunga yang sangat beragam yang tergolong dalam 

familia Orchidaceae. Keberadaan anggrek spesies di alam sering terancam dengan 

semakin meningkatnya eksploitasi yang tidak terkendali karena alasan ekonomi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis anggrek alam, karakteristik 

habitat anggrek berdasarkan ketinggian tempat, dan distribusi serta kelimpahan 

anggrek alam di Resort Limbangan Gunung Ungaran Kabupaten Kendal. Penelitian 

ini dilaksanakan di hutan lereng Gunung Ungaran bagian utara pada ketinggian 500 

hingga 1.700 meter dpl. Penelitian ini secara keseluruhan dilakukan pada bulan 

Oktober sampai dengan Desember 2017. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara 

mendetail kondisi, karakter, dan keanekaragaman anggrek alam yang ada di hutan 

Resort Limbangan Gunung Ungaran Jawa Tengah. Pengambilan data dalam 

penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan secara langsung dan penelusuran 

pustaka. Dari hasil pengambilan sampel diperoleh bahwa angrek alam yang 

ditemukan di Resort Limbangan Gunung Ungaran Kabupaten Kendal terdiri atas 12 

jenis yang berasal dari 8 genus, 10 jenis di antaranya adalah anggrek epifit dan dua 

jenis lainnya anggrek terestrial. Karakteristik habitat anggrek di Resort Limbangan 

Gunung Ungaran Kabupaten Kendal berdasarkan suhu udara siang hari tergolong 

habitat dengan suhu sedang hingga tinggi. Adapun intensitas cahaya tergolong 

rendah, dan kelembapan udara tinggi. Anggrek alam yang ditemukan, lima jenis 

terdistribusi pada ketinggian 500 hingga 900 meter dpl. Enam jenis terdistribusi pada 

ketinggian 901 hingga 1.300 meter dpl, dua jenis terdistribusi pada ketinggian 901 

hingga 1.700 meter dpl. Dari semua genus yang ditemukan, jenis yang paling 

melimpah adalah Dendrobium crumenatum, dan yang paling sedikit adalah Catleya 

sp-2. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 12 jenis anggrek alam 

di Resort Limbangan Gunung Ungaran Kabupaten Kendal dengan tingkat 

keanekaragaman sedang. Gunung Ungaran merupakan habitat yang cocok bagi 

berbagai jenis anggrek alam. Anggrek alam tersebar mulai ketinggia 500 hingga 

1.700 meter dpl. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa diperlukan upaya 

serius untuk melakukan konservasi anggrek Gunung Ungaran baik secara in-situ 

maupun eks-situ. 

 

Kata kunci: anggrek alam, Gunung Ungaran, Limbangan, habitat, distribusi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara megabiodiversitas dengan keragaman hayati 

sangat tinggi. Indonesia diperkirakan memiliki 25% dari spesies tumbuhan 

berbunga yang ada di dunia. Jumlah ini menempatkan Indonesia pada urutan 

negara terbesar ketujuh dengan jumlah spesies mencapai 20.000 spesies. Dari 

jumlah tersebut, 40% di antaranya merupakan tumbuhan endemik atau asli 

Indonesia.  

Familia tumbuhan yang memiliki anggota spesies paling banyak adalah 

Orchidaceae (anggrek-anggrekan) yakni mencapai 4.000 spesies. Untuk jenis 

tumbuhan berkayu, familia Dipterocarpaceae memiliki 386 spesies, anggota 

familia  Myrtaceae (Eugenia) dan Moraceae (Ficus) sebanyak 500 spesies dan 

anggota familia Ericaceae sebanyak 737 spesies, termasuk 287 spesies 

Rhododendrom dan 239 spesies  Naccinium (Comber, 1990). 

Anggrek merupakan tumbuhan berbunga yang sangat beragam yang 

tergolong dalam familia Orchidaceae (Steenis, 1972). Keindahan bentuk bunga 

serta distribusi yang luas menyebabkan anggrek menjadi tanaman yang populer. 

Namun, keberadaan anggrek spesies di alam sering terancam dengan semakin 

meningkatnya eksploitasi yang tidak terkendali karena alasan ekonomi. Selain hal 

tersebut, berkurangya habitat karena banyak dipakai untuk permukiman, 

perkebunan dan adanya kerusakan alam merupakan ancaman kepunahan bagi 

berbagai jenis anggrek alam. 

Salah satu habitat alami anggrek di Jawa Tengah adalah hutan di Gunung 

Ungaran yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Gunung Ungaran merupakan 

gunung yang memiliki ketinggian 2050 meter dpl, yang memungkinkan beragam 

jenis anggrek dapat hidup dengan baik. Namun demikian, di hutan Gunung 

Ungaran sampai sekarang belum dapat diketahui dengan pasti ada berapa jenis 

ataupun spesies angrek alam yang ada. 

Masyarakat di lereng Gunung Ungaran yang terletak di Kabupaten Kendal, 

memanfaatkan lahan yang ada sebagai perkebunan teh, kopi, alpokat, dan 

berbagai jenis tanaman lainnya. Dari tahun ke tahun, pemanfaatan lahan sebagai 
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lahan produksi semakin meningkat. Hal tersebut akan berdampak pada 

berkurangnya habitat asli anggrek Gunung Ungaran. Berkurangnya habitat asli 

jelas dapat mempengaruhi populasi anggrek yang ada di alam. Masyarakat juga 

tergiur akan nilai ekonomis anggrek, sehingga banyak masyarakat yang berburu 

anggrek alam demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Banyak masyarakat 

berburu anggrek, bahkan melakukan eksploitasi anggrek alam tanpa 

mempertimbangkan kelestariannya (Mamonto et al, 2013). 

Mengingat pentingnya menjaga kelestarian anggrek alam di Gunung 

Ungaran, maka dilakukan penelitian tentang Keanekaragaman jenis anggrek di 

Resort Limbangan Gunung Ungaran Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi data dasar dalam upaya konservasi anggrek alam 

Gunung Ungaran serta digunakan untuk bahan penyusunan bahan ajar pada mata 

kuliah Keanekaragaman Tumbuhan.  

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Jenis-jenis anggrek alam apa sajakah yang hidup alami di Resort Limbangan 

Gunung Ungaran Kabupaten Kendal ? 

2. Bagaimanakah karakteristik habitat anggrek alam berdasarkan ketinggian 

tempat di Resort Limbangan Gunung Ungaran Kabupaten Kendal ? 

3. Bagaimanakah distribusi dan kelimpahan anggrek alam di Resort Limbangan 

Gunung Ungaran Kabupaten Kendal ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui jenis-jenis anggrek alam di Resort Limbangan Gunung Ungaran 

Kabupaten Kendal. 

2. Mengetahui karakteristik habitat anggrek alam berdasarkan ketinggian tempat 

di Resort Limbangan Gunung Ungaran Kabupaten Kendal. 

3. Mengetahui distribusi dan kelimpahan anggrek alam di Resort Limbangan 

Gunung Ungaran Kabupaten Kendal. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai data dasar tentang 

keanekaragaman jenis, karakteristik habitat, distribusi, dan kelimpahan anggrek 

alam di Gunung Ungaran dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait 

terutama dalam upaya konservasi anggrek Gunung Ungaran. Hasil penelitian ini 

juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan bahan 

ajar pada mata kuliah Keanekaragaman Tumbuhan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Keanekaragaman Hayati 

Keanekaragaman hayati adalah ketersediaan keanekaragaman sumber daya 

hayati berupa jenis maupun kekayaan plasma nutfah (keanekaragaman genetik di 

dalam jenis), keanekaragaman antar jenis dan keanekaragaman ekosistem (Odum, 

1993). Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk derajat 

keanekaragaman sumberdaya alam hayati, meliputi jumlah maupun  frekuensi dari 

ekosistem, spesies, maupun gen di suatu daerah. Pengertian yang lebih mudah dari 

keanekaragaman hayati adalah kelimpahan berbagai jenis sumberdaya alam hayati 

(tumbuhan dan hewan) yang terdapat di muka bumi (Indrawan dkk., 2007). 

Keanekaragaman hayati menurut World Wildlife Find adalah jutaan 

tumbuhan, hewan dan mikroorganisme, termasuk yang mereka miliki, serta 

ekosistem rumit yang mereka bentuk menjadi lingkungan hidup. Satu diantara 

dari keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman jenis, hal ini mencakup 

seluruh spesies yang ditemukan di bumi, termasuk bakteri dan protista serta 

spesies dari kingdom bersel banyak (tumbuhan, jamur, hewan, yang bersel banyak 

atau multiseluler). Spesies dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang 

menunjukkan beberapa karakteristik penting berbeda dari kelompok–kelompok 

lain baik secara morfologi, fisiologi atau biokimia. Definisi spesies secara 

morfologis ini yang paling banyak digunakan oleh pada taksonom yang 

mengkhususkan diri untuk mengklasifikasikan spesies dan mengidentifikasi 

spesimen yang belum diketahui. Keanekaragaman jenis menggambarkan seluruh 

cakupan adaptasi ekologi, serta menggambarkan evolusi spesies terhadap 

lingkungan tertentu (Indrawan dkk., 2007). 

Keanekaragaman jenis merupakan konsep yang menyatakan jumlah jenis 

organisme baik hewan atau tumbuhan yang hidup pada suatu tempat tertentu. 

Odum (1993), menyatakan bahwa keanekaragaman jenis sebagai jumlah jenis 

organisme dalam suatu komunitas dan disebut kekayaan jenis dalam bentuk dan 

sifat. Keanekaragaman jenis ini merupakan kombinasi antara kekayaan jenis 

(species richness) dan keseimbangan jenis (species evenness) atau ekuabilitas 

spesies. 
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Keanekaragaman jenis makhluk hidup merupakan berbagai variasi yang 

terdapat di dalam makhluk hidup dan lingkungannya. Keanekaragaman jenis 

makhluk hidup dapat dilihat dari perbedaan yang tampak pada perbedaan sifat 

ataupun ciri ataupun sifat yang dimiliki oleh setiap organisme, misalnya pada 

bentuk, ukuran, struktur, warna, fungsi organ dan habitatnya. Keanekaragaman 

makhluk hidup meliputi berbagai aspek, yaitu ciri-ciri morfologi, anatomi, 

fisiologi, dan tingkah laku makhluk hidup yang selanjutnya akan menyusun 

ekosistem tertentu (Laelawati, 2008). 

Keanekaragaman jenis terbentuk dari dua komponen, yaitu kekayaan jenis 

dan kesamarataan jenis. Kekayaan jenis adalah jumlah jenis dalam suatu 

komunitas. Kekayaan jenis cenderung rendah di dalam komunitas yang baru 

terbentuk. Sebaliknya kekayaan jenis cenderung tinggi di dalam komunitas yang 

lebih tua. Hal ini disebabkan karena perubahan secara evolusi menghasilkan 

proses diversifikasi terus menerus di dalam makhluk hidup.  

Keanekaragaman hayati meningkat ketika variasi genetik baru dihasilkan, 

spesies baru berevolusi atau ketika satu ekosistem baru terbentuk. Suatu 

komunitas dikatakan memiliki kekayaan jenis yang rendah apabila dalam 

komunitas tersebut hanya terdapat jenis-jenis spesies tertentu saja. Sedangkan 

suatu komunitas yang tersusun oleh berbagai macam jenis spesies dikatakan 

sebagai komunitas yang memiliki tingkat kekayaan jenis yang tinggi.  

Kesamarataan jenis adalah pembagian atau porsi jumlah individu yang 

merata di antara populasi-populasi yang ada. Keanekaragaman jenis menyatakan 

suatu ukuran yang menggambarkan variasi jenis dari suatu komunitas yang 

dipengaruhi oleh jumlah jenis dan kelimpahan relatif dari setiap jenis (Odum, 

1993). 

Setiap komunitas pada suatu ekosistem memiliki tingkat keanekaragaman 

jenis berbeda-beda. Tingkat keanekaragaman jenis menurut Odum (1993) 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah waktu, 

heterogenitas ruang, kompetisi, pemangsaan, dan produktivitas. Secara rinci 

faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

1. Waktu.  
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Keanekaragaman jenis pada suatu komunitas bertambah sejalan dengan 

berjalannya waktu. Hal ini berarti secara umum komunitas tua yang sudah 

lama berkembang, lebih banyak terdapat jenis organisme dari pada 

komunitas muda yang belum berkembang. Waktu dalam ekologi dapat 

berjalan lebih pendek atau hanya sampai puluhan generasi. 

2. Heterogenitas ruang.  

Semakin heterogen suatu lingkungan fisik semakin banyak pula niche 

ekologik yang tersedia bagi kehidupan organisme. Hal ini akan 

berpengaruh pada semakin kompleksnya komunitas flora dan fauna yang 

ada di tempat tersebut. Selanjutnya semakin komplek suatu komunitas, 

semakin tinggi pula keanekaragaman jenisnya. 

3. Kompetisi.  

Kompetisi antar organisme pada suatu habitat akan terjadi apabila 

sejumlah organisme menggunakan sumber daya yang sama yang 

ketersediannya terbatas. Kompetisi juga akan terjadi meskipun ketersedian 

sumber daya cukup, apabila organisme-organisme itu memanfaatkan 

sumber daya tersebut. Dalam kompetisi, organisme yang satu menyerang 

atau mengusir organisme yang lain atau sebaliknya. 

4. Pemangsaan  

Untuk mempertahankan komunitas populasi dari jenis persaingan yang 

berbeda di bawah daya dukung masing-masing selalu memperbesar 

kemunginan hidup berdampingan sehingga mempertinggi keragaman. 

Apabila intensitas dari pemangsaan terlalu tinggi atau rendah dapat 

menurunkan keragaman jenis. 

5. Produktifitas  

Produktifitas komunitas juga dapat menjadi syarat mutlak untuk 

keanekaragaman yang tinggi. 

Suatu komunitas dikatakan memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi 

apabila dalam komunitas terjadi interaksi spesies yang tinggi pula. Akan terjadi 

interaksi spesies yang melibatkan transfer energi atau jaring makanan, predasi, 

pembagian relung yang secara teoritis lebih kompleks. Keanekaragaman jenis 

dapat digunakan untuk mengukur stabilitas komunitas (Sriyati, 2011). Semakin 
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tinggi tingkat keanekaragaman jenis, semakin stabil komunitas yang terbentuk. 

Sebaliknya semakin rendah tingkat keanekaragaman jenis, maka komunitas yang 

terbentuk semakin tidak stabil atau mudah terganggu. 

 

B. Anggrek 

Anggrek merupakan tumbuhan yang dalam sistem klasifikasi termasuk 

dalam famili Orchidaceae. Di Indonesia terdapat kurang lebih 5.000 spesies 

anggrek dari 20.000 hingga 30.000 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Dari 

5.000 jenis anggrek yang ada di Indonesia, 1.327 jenis di antaranya tumbuh di 

Pulau Jawa dan selebihnya tumbuh di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, 

Irian Jaya, dan pulau lainnya (Rombang dan Rudyanto, 1999). Anggrek 

merupakan salah  satu  familia  tumbuhan berbunga yang paling besar jumlahnya. 

Comber (1990) menyatakan bahwa anggrek sangat digemari masyarakat dunia 

karena keindahan bunganya. Keanekaragaman bentuk dan warna bunga anggrek 

ini juga dapat menjadi sumber inspirasi. 

Berdasarkan tempat tumbuhnya, anggrek dapat dibedakan menjadi empat 

kelompok, yaitu anggrek epifit, terrestrial, litofit, dan saprofit. Anggrek epifit 

adalah anggrek yang tumbuh menumpang pada  tanaman  lain  tetapi tidak parasit, 

karena anggrek ini hanya hidup menempel di batang, dahan dan ranting pohon 

yang  masih  hidup  maupun  yang  sudah  mati. Bentuk daun lebar dan relatif 

tipis. Seluruh akarnya  yang  fungsional menjuntai di udara, sedangkan akar yang 

menempel pada media (substrat) hanya berfungsi sebagai jangkar, yaitu untuk 

menahan tanaman pada posisinya. Contoh anggrek yang tergolong dalam tipe ini 

adalah Phalaenopsis,  Dendrobium, Vanda dan Cattleya.  

Anggrek terestial adalah anggrek yang hidup/tumbuh di tanah dan 

membutuhkan cahaya matahari langsung. Contoh anggrek terestrial adalah 

Renanthera sp, Aerides sp, Rynchostylis sp, Vanda sp, dan Arachnis sp (Anggrek 

Kalajengking/Ketonggeng). Anggrek litofit adalah anggrek yang hidup di batu-

batuan  serta tahan terhadap cahaya matahari penuh dan hembusan angin kencang. 

Contoh anggrek litofit adalah Cytopdium sp, Paphiopedilum sp dan Dendrobium 

phalaenopsis. Anggrek saprofit, anggrek yang tumbuh pada media yang 

mengandung humus atau kompos juga daun-daun kering serta membutuhkan 
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sedikit cahaya matahari. Contoh anggrek saprofit adalah Calanthe sp, Goodyera  

sp (Assagaf, 2012). 

Di pulau Jawa terdapat 231 jenis anggrek yang dinyatakan endemik. 

Jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah sejalan dengan makin banyaknya 

penelitian yang dilakukan. Penelitian yang banyak dilakukan yaitu untuk 

mengetahui termasuk jenis anggrek alam atau bukan (Comber, 1990). Data 

anggrek alam asal pulau Jawa masih terbatas dan belum banyak teridentifikasi, 

sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.  

Sarwono (2002) mengatakan bahwa anggrek alam atau anggrek hutan 

biasanya dikenal sebagai anggrek spesies. Anggrek-anggrek spesies ini tumbuh 

secara alami di tempat-tempat yang tidak dipelihara oleh manusia secara sengaja 

ataupun dibudidayakan pada tempat dan kondisi lingkungan tertentu. Anggrek-

anggrek spesies atau anggrek alam ini memegang peranan penting sebagai induk 

persilangan anggrek budidaya.  

  

C. Karakteristik Anggrek 

Anggrek memiliki karakteristik unik terutama pada bentuk bunganya. 

Nursub”i (2011) dan Yusnita (2010) menjelaskan bahwa bunga anggrek secara 

umum memiliki karakteristik sebagai berikut. 

1. Mempunyai tiga daun kelopak bunga (sepal). Satu dari kelopak bunga yang 

terletak pada bagian belakang (punggung) menghadap ke atas dan disebut 

sepal dorsal. 

2. Mempunyai tiga daun mahkota bunga (petal) yang letaknya selang seling 

dengan daun kelopak bunga. Petal yang terletak di tengah (bawah) mengalami 

modifikasi sehingga tidak sama dengan dua mahkota bunga lainnya.  Petal ini 

biasanya sangat spesifik, berbentuk seperti lidah dan disebut labellum atau 

bibir. 

3. Umumnya mempunyai satu stamen fertile, beberapa genus mempunyai dua 

stamen dan hanya satu genus saja yang mempunyai tiga stamen. Stamen 

selalu terletak di satu bagian samping bunga. 

4. Umumnya letak stamen dan pistil bergabung menjadi satu pada bagian yang 

disebut tugu bunga (gynostenium atau column). 

5. Pada saat bunga mulai membuka, kuntum-kuntum bunga mengalami 
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resupinasi, yaitu posisi labellum yang sebelumnya berada di atas column 

berbelok atau berubah sedemikian rupa sehingga seperti terpilin. 

6. Bagian stigma atau kepala putik termodifikasi menjadi rostellum dan berperan 

pada transfer pollen. 

7. Buah memiliki biji berukuran sangat kecil, yaitu kurang lebih 0,5 mm x 1 

mm, berjumlah sangat banyak, tersimpan dalam suatu polong atau kapsul 

buah. 

 

 

Gambar 2.1. Bagian-bagian bunga pada Anggrek 

(2.bp.blogspot.com/WYj5FJb6oUM/Th6YHhxclQl/AAAAAAAAADl/UJPk

3ivH3S0/s1600/morfologi+bunga.jpg) 

 

D. Morfologi Anggrek 

Anggrek memiliki bagian tubuh yang terdiri atas akar, daun, batang, 

bunga, dan buah. Masing-masing bagian memiliki peran dalam kehidupannya. 

Azis (2007) menyatakan bahwa beberapa morfologi yang dimiliki anggrek adalah 

sebagai berikut. 

1. Akar 

Morfologi akar anggrek sangat bergantung dari tipe habitatnya. Pada 

anggrek terrestrial, akar menghuni media tanah, tebal, berdaging dan mungkin 

mempunyai struktur seperti umbi. Pada anggrek epifit, terdapat akar udara 

atau akar nafas yang menggantung bebas atau menempel pada struktur tempat 

anggrek menempel.   
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Akar anggrek epifit mengandung klorofil, mudah melekat pada 

permukaan yang keras, bersifat agak lengket dan licin, serta ujung meruncing 

dan mudah patah. Akar udara terdapat lapisan velamen yang berongga dan 

berfungsi untuk menyerap air dan udara. Akar ini juga dapat berfotosintesis 

karena megandung klorofil. Pada lapisan velamen terdapat Mycorhiza atau 

cendawan yang hidup dalam akar. Mycorhiza hidup secara simbiosis yaitu 

dengan memfiksasi fosfat untuk ditukarkan dengan hidrat dari tumbuhan 

anggrek.  

Akar anggrek epifit umumnya mempunyai akar rambut pendek atau 

tidak berambut. Pada anggrek terestrial, akarnya mempunyai rambut akar 

panjang dan rapat yang bermanfaat untuk menyerap air dan unsur hara dalam 

tanah. 

 

2. Daun 

Daun anggrek memiliki banyak ukuran, dari daun yang lebar hingga 

daun yang sempit seperti jarum. Bentuk daun bervariasi, ada yang sempit 

memanjang sampai bulat panjang. Daun anggrek mempunyai tulang daun 

yang sejajar dengan helaian daun. Beberapa jenis anggrek tertentu bentuk 

daunnya seperti tanaman palm, seperti rumput, berbentuk ovate, obovate, 

terete (seperti pensil), berbentuk hati atau seperti daun sirih. Tebal daun 

bervariasi dari tipis sampai tebal berdaging (Gunawan, 2005). 

Menurut pertumbuhan daunnya, anggrek digolongkan menjadi dua 

yaitu : 

a. Kelompok evergreen (tipe daun tetap segar/hijau), yaitu anggrek yang 

helaian-helaian daunnya tidak gugur serentak. 

b. Kelompok decidous (tipe gugur), yaitu semua helaian-helaian daun 

gugur dan tanaman mengalami masa istirahat, kemudian diganti 

tempatnya dengan munculnya bunga. Batang dan daun anggrek 

mengandung klorofil, hal ini sangat membantunya memaksimalkan 

penyerapan sinar matahari untuk fotosintesis dalam habitatnya di hutan 

yang minim cahaya. Klorofil pada batang anggrek tidak mudah hilang 

atau terdegradasi walaupun daun-daunnya telah gugur, oleh sebab itu 

anggrek juga memiliki julukan evergreen. 
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3. Batang 

Batang anggrek bervariasi, baik dalam bentuk maupun ukurannya. 

Ukuran batang bisa sangat besar mencapai tinggi lebih dari 2,5 meter dengan 

diameter 3 cm.  Namun beberapa anggrek yang lain batangnya tumbuh mirip 

rumput-rumputan. Batang anggrek yang menebal merupakan batang semu 

yang dikenal dengan istilah pseudobulb, berfungsi sebagai penyimpan air dan 

makanan untuk bertahan saat keadaan kering (Azis, 2007). Batang anggrek 

terbagi manjadi dua jenis yaitu batang monopodial dan batang simpodial.  

Anggrek tipe monopodial hanya memiliki satu batang dan satu titik 

tumbuh. Batang utama terus tumbuh dan tidak terbatas panjangnya, bentuk 

batangnya ramping dan tidak berumbi. Kelompok anggrek monopodial yaitu 

genus Aerides, Arachnis, Phalaenopsis, Renanthera, Aranthera, Vanda dan 

lain-lain. 

Anggrek tipe simpodial adalah anggrek yang memiliki batang utama 

yang tersusun oleh ruas-ruas tahunan. Angrek tipe simpodial mempunyai 

batang yang berumbi semu (pseudobulb) yang juga berfungsi sebagai 

cadangan makanan. Masing-masing ruas dimulai dengan daun sisik dan 

berakhir dengan setangkai perbungaan. Pertumbuhan ujung-ujung batangnya 

terbatas, pertumbuhan batang akan terhenti bila pertumbuhan ke atas telah 

maksimal. Batang utama baru muncul dari dasar batang utama. Pada anggrek 

simpodial terdapat suatu penghubung dari tunas satu ke tunas lainnya yang 

disebut rhizome.  

 

4. Bunga 

Bunga anggrek umumnya merupakan bunga sempurna yang 

mempunyai androecium dan gynoecium.  Struktur bunga anggrek terdiri dari 

tiga kelopak (sepal) dan tiga tajuk bunga (petal). Salah satu petal akan 

berubah menjadi bibir bunga (labelum). Bunga anggrek ada dua jenis, yaitu 

yang tumbuh di pucuk atau ujung tanaman dan bunga yang tumbuh di 

bagaian helai daun. Bunga yang tumbuh di pucuk diebut acranthe sebagai 

contoh yaitu Cattleya, Oncidium, Coelogyne. Bunga yang tumbuh di bagian 

helai daun disebut pleuranthe sebagai contoh yaitu Dendrobium, Vanda dan  

Asconsenda. 
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5. Buah 

Bentuk buah anggrek berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Buah 

anggrek merupakan lentera atau capsular yang memiliki enam rusuk. Tiga di 

antaranya merupakan rusuk sejati dan yang tiga lainnya adalah tempat 

melekatnya dua tepi daun buah yang berlainan. Di tempat bersatunya tepi 

daun buah tersebut, dalam satu buah anggrek yang sebesar jari kelingking 

terdapat ratusan ribu bahkan jutaan biji anggrek yang sangat lembut dalam 

ukuran yang sangat kecil. Buah ini banyak mengandung biji anggrek. Biji 

anggrek tidak mengandung cadangan makanan seperti biji tanaman lainnya, 

oleh karena itu anggrek  membutuhkan pohon inang sebagai tempat 

hidupnya. Pohon inang akan menyediakan gula dan senyawa lainnya untuk 

berkecambah (Azis, 2007). 

 

E. Pola Pertumbuhan Anggrek 

Secara umum, tumbuhan yang termasuk dalam famili Orchidaceae 

memiliki dua macam pola pertumbuhan, yaitu pertumbuhan monopodial dan 

simpodial. Masing-masing pola pertumbuhan memiliki karakteristik yang khas. 

Karakteristik pola pertumbuhan monopodial dan simpodial anggrek menurut 

Yusnita (2010) adalah sebagai berikut.  

1. Pola monopodial  

Anggrek monopodial hanya mempunyai satu poros tumbuh vertikal, tumbuh 

terus ke atas dari satu batang (stem), tidak menumbuhkan tunas anakan. 

Pertumbuhan tajuk terjadi secara indeterminate. Anggrek monopodial tidak 

mempunyai rhizome maupun pseudobulb, tetapi memiliki akar adventif yang 

muncul dari batang di antara buku-bukunya. Tangkai bunga tumbuh dari sisi 

batang dan dimulai dari sisi bawah, bukan dari ujungnya. Jika ujung batang 

rusak, akan muncul batang baru dari sisi batang lama dan daun akan muncul 

pada batang baru tersebut. 

 

2. Pola simpodial 

Anggrek simpodial tumbuh melalui dua poros tumbuh yaitu poros tumbuh 

horizontal yang indeterminate dan poros tumbuh vertikal yang determinate 

yang berakhir dengan infloresens bunga. Dengan demikian anggrek simpodial 
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mempunyai lebih dari satu titik tumbuh vertikal, disekitar batang utamanya 

tumbuh tunas-tunas anakan baru. Terdapat batang dan batang semu majemuk 

yang bertumpu pada rhizome. Batang semu ini tumbuh secara determinate, 

yaitu tumbuh hingga mencapai tinggi maksimum tertentu, lalu berhenti 

tumbuh. Bentuk dan ukuran batang semu anggrek sangat bervariasi. Dari 

rhizome tumbuh tunas-tunas anakan dan akar. Interfloresens bunga dapat 

tumbuh di bagian terminal (pucuk) atau lateral bunga. 

 

F. Sifat Hidup Anggrek 

Anggrek dapat hidup pada berbagai tipe habitat. Sifat hidup anggrek 

berdasarkan habitatnya dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu anggrek 

terestrial, litofit, saprofit, epifit, dan amoebofit. Kelima sifat tersebut dijelaskan 

oleh Junaedhie (2014) sebagai berikut. 

1. Anggrek Terestrial 

Anggrek terestrial yaitu anggrek yang hidup dan tumbuh di tanah serta 

membutuhkan cahaya matahari langsung. Contoh anggrek yang tergolong 

anggrek terestrial adalah jenis Aranthera sp, Vanda sp, dan Arachnis sp. 

2. Anggrek Litofit 

Anggrek litofit yaitu anggrek yang tumbuh pada batu-batuan atau tanah 

berbatu, dan sangat tahan terhadap cahaya matahari penuh.  Anggrek litofit 

mengambil air dan unsur hara dari hujan, udara, dan humus. Contoh anggrek 

yang tergolong anggrek litofit adalah jenis Dendrobium phalaenopsis. 

3. Anggrek Saprofit 

Anggrek saprofit yaitu anggrek yang tumbuh pada media yang mengandung 

humus ataupun daun-daun kering. Anggrek jenis ini hanya membutuhkan 

sedikit cahaya matahari untuk pertumbuhannya. Contoh anggrek yang 

tergolong anggrek saprofit adalah jenis Goodyera sp. 

4. Anggrek Epifit 

Anggrek epifit adalah anggrek yang tumbuh menumpang pada pohon lain 

atau inang tanpa merugikan inangnya tersebut. Anggrek epifit memerlukan 

naungan dari cahaya matahari langsung agar dapat bertahan hidup. Contoh 
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anggrek yang tergolong anggrek epifit adalah jenis Cattleya sp, Dendrobium 

sp, Phalaeonopsis sp dan Oncidium sp.  

Anggrek epifit berdasarkan sistem penyebarannya pada pohon inang 

dikelompokan kedalam 5 zona (Johansson, 1975 dalam Banurea et al, 2015). 

Zona 1 pada pangkal pohon (1/3 dari batang utama), zona 2 pada batang 

utama hingga percabangan pertama (2/3 batang utama atas), zona 3 basal 

percabangan (1/3 panjang cabang),  zona 4 pada tengah percabangan (1/3 

tengah percabangan), zona 5 pada percabangan terluar (1/3 percabangan 

paling luar). 

5. Anggrek Amoebofit 

Anggrek amoebofit hidup di tanah. Pada periode tertentu hanya tampak 

bagian daun saja, dan pada periode berbunga hanya berupa bunga saja tanpa 

daun. Anggrek amoebofit umumnya memiliki umbi. 

 

Selain sifat tersebut, anggrek juga memiliki sifat hidup yang dapat 

dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu anggrek ephytis, semi ephytis, dan 

terrestris. Istiati (2009) menjelaskan ketiganya sebagai berikut. 

1. Anggrek Ephytis  

Anggrek ephytis merupakan anggrek yang menumpang pada batang ataupun 

pohon lain tetapi tidak merusak atau merugikan pohon yang ditumpangi atau 

ditempeli. Alat yang digunakan untuk menempel adalah akar lekat, sedangkan 

akar yang berfungsi untuk mencari makanan adalah akar udara.  

2. Anggrek Semi Ephytis  

Anggrek semi ephytis adalah jenis anggrek yang menempel pada pohon atau 

tanaman lain dan tidak merusak tanaman yang ditempel, hanya akar lekatnya 

juga berfungsi sebagai akar udara yaitu untuk mencari makanan yang ada di 

udara.  

3. Anggrek Terrestris  

Anggrek terrestris merupakan anggrek yang hidup di tanah dan mengambil 

atau mencari makanan dari dalam tanah seperti tanaman pada umumnya.  
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G. Syarat Tumbuh Anggrek 

Tiap jenis anggrek memiliki syarat tumbuh yang berbeda dengan jenis 

lainnya. Beberapa anggrek sangat peka terhadap ketinggian tempat, dikarenakan 

perbedaan ketinggian tempat jadi perbedaan suhu udara sangat mempengaruhi. 

Satu perbedaan cara hidup tumbuhan epifit dan terrestrial adalah dalam hal 

kebutuhan cahaya matahari. Jenis yang membutuhkan banyak cahaya akan 

tumbuh sebagai jenis epifit. 

Secara umum lingkungan dibagi menjadi faktor-faktor yang bersifat fisik 

dan biologis. Faktor fisik atau abiotik, yaitu faktor-faktor lingkungan yang bersifat  

non biologis seperti iklim (curah hujan, suhu udara, kelembaban udara, intensitas 

cahaya), tanah dan kondisi fisiografi lingkungan. Faktor yang bersifat biologis  

atau biotik, yaitu organisme yang berpengaruh terhadap organisme lain contoh 

seperti tumbuhan lain, satwa maupun manusia. Tumbuhan dapat tumbuh dengan 

berhasil bila lingkungan mampu menyediakan berbagai keperluan untuk 

pertumbuhan sesama daur hidupnya. Oleh karena sifat lingkungan tidak hanya 

bergantung pada kondisi fisik dan kimia tetapi juga karena kehadiran organisme 

lain. Faktor yang berperan dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama, yakni 

iklim, tanah dan biotik (Parinding, 2007). 

Menurut Istiati (2009) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan anggrek dibagi berdasarkan faktor biotik dan edafik sebagai berikut. 

1. Faktor Biotik 

a. Serangga 

Serangga bermanfaat sebagai pembantu penyerbukan (pollinator) untuk 

semua jenis tanaman. Selain itu Serangga juga berperan sebagai 

organisme perombak. Jenis serangga seperti rayap, semut, kumbang, 

kecoa hutan akan merombak bahan organik menjadi bahan anorganik 

yang berfungsi sebagai regenerasi dan juga penyubur bagi tanaman. 

Serangga juga memiliki peran sebagai pengendali fitofagus (serangga 

hama tanaman), sehingga terbentuk keseimbangan alam yang permanen 

di dalam ekosistem hutan. 
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b. Pohon Perlekatan (Inang) 

Pohon perlekatan (inang) merupakan kebutuhan yang sangat mendasar 

bagi ketersediaan cahaya matahari serta sirkulasi udara sebagai 

keberlangsungan hidup bagi anggrek, baik yang masih hidup maupun 

sudah mati. 

c. Campur tangan manusia 

Campur tangan manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup 

anggrek, karena warna yang menarik dan kemanfaatannya sebagai obat-

obatan alami, anggrek sering diambil secara konsumtif dan tanpa 

memikirkan keberlangsungan hidup anggrek tersebut. 

 

2. Faktor Edafik 

Faktor edafik dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 

a. Ketinggian Tempat 

Berdasarkan ketinggian tempat, anggrek dapat digolongkan menjadi tiga 

kelompok sebagai berikut. 

1) Anggrek dataran rendah 

Anggrek  dataran rendah yaitu anggrek yang tumbuh optimal pada 

dataran rendah mulai 0 – 500 meter dpl. Contoh anggrek yang 

tergolong dalam kelompok ini adalah Dendrobium sp, Vanda sp, 

Arachnis sp. 

2) Anggrek dataran menengah 

Anggrek dataran menengah yaitu anggrek yang menyukai  

ketinggian tempat antara 500 – 700 meter dpl. Contoh anggrek yang 

tergolong dalam kelompok ini adalah Phalaenopsis sp, Oncidium 

sp, Dendrobium sp. 

3) Anggrek dataran tinggi 

Anggrek dataran tinggi yaitu anggrek yang hidup optimal pada 

ketinggian lebih dari 700 meter dpl. Contoh anggrek yang tergolong 

dalam kelompok ini adalah Paphiopedilum sp, Cymbidium sp, 

Cattleya sp,  Phaleonopsis  sp. 
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b. Suhu Udara 

Berdasarkan suhu udara, anggrek dapat digolongkan menjadi tiga 

kelompok sebagai berikut. 

1) Anggrek tipe dingin  

Anggrek tipe dingin yaitu anggrek yang membutuhkan suhu malam 

hari antara 13 – 18
0
C, dan suhu siang hari antara 18 – 21

0
C. Contoh 

anggrek yang tergolong dalam kelompok ini adalah Cymbidium sp, 

Phalaenopsis sp. 

2) Anggrek tipe sedang 

Anggrek tipe sedang yaitu anggrek yang membutuhkan suhu malam 

hari antara 18 – 21
0
C dan suhu siang hari antara 21 – 24

0
C. Contoh 

anggrek yang tergolong dalam kelompok ini adalah Dendrobium sp, 

Cattleya sp, Oncidium sp. 

3) Anggrek tipe hangat 

Anggrek tipe hangat yaitu anggrek yang membutuhkan suhu malam 

hari antara 21 – 24
0
C, dan suhu siang hari antara 24 – 30

0
C. Contoh 

anggrek yang tergolong dalam kelompok ini adalah Vanda sp, 

Arachnis sp, Renanthera sp. 

 

H. Anggrek Alam (Anggrek Spesies) 

Anggrek alam atau anggrek spesies adalah anggrek yang dapat ditemukan 

di alam dan sama sekali belum disilangkan dengan tanaman anggrek lainnya. 

Anggrek alam ini dapat ditemukan di kawasan hutan, topografi ataupun vegetasi-

vegetasi lain. Meskipun masih berupa anggrek yang belum disilangkan anggrek 

alam masih memiliki bentuk dan warna yang indah serta menarik. Anggrek alam 

memiliki bentuk dan variasi warna yang tidak kalah menarik jika dibandingkan 

dengan anggrek hasil persilangan, bahkan anggrek alam dapat dijadikan tanaman 

induk untuk persilangan jenis anggrek berikutnya. Variasi dan warna-warna yang 

menarik ini yang menjadikan keunggulan dari tanaman anggrek jika dibandingkan 

dengan tanaman lainnya. Anggrek alam banyak ditemukan di hutan-hutan yang 

memiliki tingkat kelembaban tertentu, tergantung dengan jenis anggrek yang 

menempati habitat tertentu (Agustin & Widowati, 2015). 
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Anggrek alam atau anggrek spesies merupakan keluarga besar dari 

subdivisio tanaman berbunga atau biji tertutup (Angiospermae), kelas tanaman 

berbiji tunggal (Monocotyledone), Ordo Orchidales, Famili Orchiodaceae 

(Anggrek-anggrekan). Famili ini terdiri dari 5 sub famili, 16 tribe, dan 28 

subtribe, dengan sekitar 20.000 spesies dari 900 genera (Induk jenis, Marga). Tiap 

marga mempunyai sekumpulan spesies, dan setiap spesies kadang-kadang 

memiliki anak jenis (subspesies) atau varietas. Varietas sedikit berbeda dengan 

jenis biasa, misalnya dalam hal warna dan besarnya ukuran bunga (Sarwono, 

2002). 

 Jumlah spesies anggrek yang terdapat di beberapa negara asia tenggara di 

perkirakan mencapai 700 spesies di Myanmar, 5000-6000 spesies  di Vietnam, 

5000 spesies di Indonesia, 800 spesies di Malaysia, 1.000 spesies di Filipina. 

Sedangkan anggrek spesies terbanyak di Indonesia adalah Kalimantan, yang 

diperkirakan sebanyak 2.500-3.000 spesies. Kemudian Papua sekitar 1.000 

spesies, Sumatera 986 spesies, Jawa 971 spesies, dan Maluku 123 spesies 

(Sarwono, 2002). 

 

I. Klasifikasi Anggrek 

Anggrek digolongkan ke dalam anggota familia Orchidaceae. Familia ini 

merupakan salah satu familia tumbuhan berbunga yang paling besar, memiliki 

kurang lebih 43.000 spesies dari 750 generasi yang berbeda. Lebih kurang 5.000 

spesies diantaranya terdapat di Indonesia. Penyebaran familia Orchidaceae hampir 

meliputi seluruh dunia, kecuali Benua Antartika. Anggrek dapat tumbuh di 

berbagai tipe habitat seperti hutan-hutan gelap, di lereng-lereng terbuka, di batu-

batu karang terjal, di batu-batu daerah pantai dengan garis pasang surut tinggi, 

atau di tepi gurun pasir (Iswanto, 2006). 

Menurut Sutiyoso (2004), dalam sistem taksonomi, Orchidaceae 

diklasifikasikan sebagai berikut.  

Kingdom : Plantae 

Divisio      : Spermatophyta 

Subdivisio   : Angiospermae 

Classis       : Monocotyledonae 
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Ordo : Orchidales 

Familia : Orchidaceae 

Familia Orchidaceae terdiri atas berberapa genus, yaitu Aerangis, Aerides, 

Angraecum, Anguloa, Ascocentrum, Bifrenaria, Bulbophyllum, Calanthe, 

Catasetum, Cattleya, Chiloschista, Chysis, Coelogyne, Cymbidium, Dendrobium, 

Dipodium, Epidendrum, Galeandra, Gongora, Grammatophyllum, Haraella, 

Ionopsis, Laelia, Leptotes, Liparis, Maxillaria, Odontoglossum, Oncidium, 

Paphiopedilum, Phalaenopsis, Vanda dan sebagainya. Berikut adalah deskripsi 

dari beberapa genus dalam famili Orchidaceae.  

 

a. Aerides 

Genus Aerides meliputi sekitar 20 – 28 speseis, memiliki batang 

monopodial, dengan ukuran besar dan kecil. Sebagian besar hidup sebagai 

epifit, hanya ada satu yang hidup sebagai litofit, hidup tersebar di wilayah 

panas di Asia. Umumnya hidup pada temperatur sedang hingga panas, dan 

ada yang tidak memerlukan sinar matahari, ada pula yang hidup pada keadaan 

teduh.  

Anggrek Aerides tidak memiliki pseudobulb. Batangnya tumbuh tegak, 

kemudian cenderung menggantung setelah panjangnya melebihi 1 m, dengan 

akar udara yang menggelayut. Daunnya tersusun strap, tebal, dan bilobe. 

Tangkai bunga tumbuh dari ketiak daun, tegak, kemudian menggantung, 

sering bercabang, dengan banyak kuntum bunga. Bunganya berwarna putih 

dengan tepi ungu atau pink, dan sedikit kuning. Sepal dan petal hampir sama, 

tebal, mekar terpisah; dasar lateral sepal tersambung pada kaki column; lip 

trilobe; dengan sidelobe tersambung pada column; spur menghadap ke depan 

dengan ujung cenderung meruncing, serta callus di dalamnya; column pendek 

dengan kaki tebal, 2 pollinia di atas stripe tipis. Bunga umumnya harum dan 

tahan lama (Assagaf, 2012) 

 

b. Bulbophyllum 

Bulbophyllum adalah genus terbesar dalam keluarga anggrek, bahkan 

termasuk salah satu genus yang terbesar dalam kerajaan tanaman. Penyebaran 

Bulbophyllum meliputi Australia, Afrika, Amerika Selatan, dan Asia 

http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Orchidaceae


20 
 

Tenggara. Tampilannya sangat beragam, ada yang memiliki akar panjat dan 

hidup sebagai epifit, ada pula yang litofit. Genus ini dapat hidup pada 

temperatur sedang hingga panas, dengan kebutuhan cahaya yang teduh. 

Pseudobulbnya ada yang berbentuk batang dan menampilkan tanaman yang 

tinggi, ada yang berbentuk kerucut dan bersudut. Daunnya tunggal, mungil, 

hingga sangat besar dan panjang, tipis, tebal. Hingga menyerupai sukulan, 

serta ada pula yang tanpa daun dan menggunakan bulbnya sebagai organ 

fotosintesis. Tangkai bunga genus ini ada yang tegak, melengkung, hingga 

menggantung, muncul dari dasar bulb. Bunganya bervariasi, ada yang 

tunggal, beberapa kuntum, banyak kuntum membentuk tandan, terjalin seperti 

spiral, atau berderet selang-seling secara vertikal pada tangkai bunganya 

(Assagaf, 2011). 

 

c. Cattleya 

Cattleya umumnya mempunyai bunga yang besar dan lebar. Genus ini 

memiliki lebih dari 80 spesies dan hidup sebagai litofit dan epifit. Di musim 

dingin, Cattleya memerlukan temperatur 13°C – 15,5°C dan di musim panas 

antara 26,5°C - 32°C. Genus ini menyukai sinar matahari yang cerah tetapi 

tidak dapat menerima sepenuhnya sinar matahari, maksimum 60 persen dapat 

menerima sinar matahari pada tanaman dewasa. Jenis Cattleya berasal dari 

Amerika Selatan. Genus ini mempunyai sekitar 60 spesies (Lestari, 1985). 

Cattleya memiliki pseudobulb yang berbentuk silinder. Daun satu atau 

dua helai tumbuh dari pucuk bulb, tebal, berdaging, biasanya oblong. Tangkai 

bunga raceme, muncul dari pucuk bulb dengan seludang yang tebal, tegak, 

tidak bercabang. Bunga ada yang hanya satu-dua kuntum besar, tapi ada yang 

lebih dari 10 kuntum, biasanya berukuran kecil. Cattleya mudah dikenali dari 

penampilan luarnya: 3 sepalnya ramping sedangkan 3 petalnya unik, yakni 2 

petal besar dan simetris sementara petal yang ketiga sangat berbeda. Sepal 

ketiga atau lip ini umumnya menyerupai terompet. Bagian pangkalnya 

menggulung membentuk silinder atau tabung, dan bagian luarnya membuka, 

membentuk lingkaran dengan berbagai ‘hiasannya’ (Assagaf, 2011). 
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d. Cymbidium 

Anggrek genus Cymbidium disebut sebagai ‘King of Orchid’ dan 

didapati memiliki sekitar 50 hingga 60 spesies. Cymbidium lebih menyukai 

hidup di daerah tropis. Cymbidium dapat hidup pada temperatur 10°C - 38°C, 

tetapi yang paling sesuai adalah 15,5 – 29,5°C. Tingkat keasaman tanah (pH) 

yang sesuai adalah 5,5 - 6,0. Jenis ini tumbuh pada ketinggian 600-1800 mdpl 

(Lestari, 1985). 

 

e. Dendrobium 

Anggrek Dendrobium merupakan salah satu genus anggrek terbesar. 

Genus ini terdiri atas 1600 spesies. Bunga dendrobium memiliki sepal yang 

bentuknya hampir berbentuk segitiga, dasarnya bersatu dengan kaki tugu 

untuk membentuk taji. Petal biasanya lebih tipis dari sepal, dengan bibir 

terbelah. Temperatur yang dikehendaki oleh anggrek Dendrobium pada 

malam hari minimum 15°C dan siang hari 25°C (Lestari, 1985). 

 

f. Grammatophyllum 

Grammatophyllum memiliki 11 spesies, simpodial, yang hidup sebagai 

epifit pada daerah hutan hujandi Indochina, Indonesia, Filipina, Papua Nugini 

hingga Kepulauan Pasifik Selatan. Semua spesies ini berukuran sedang, besar 

hingga besar sekali.  

Ukuran tanaman, dari pola tumbuhnya, Grammatophyllum dapat dibagi 

dalam dua kelompok: 

1) Kelompok pertama tumbuh dengan batang tinggi hingga lebih dari 2,5 m, 

dengan separuh bagian bawahnya menampakkan ruas-ruas batangnya. 

2) Kelompok kedua memiliki pseudobulb berbentuk bulat telur besar 

dengan beberapa helai daun tumbuh dari pucuknya.  

Semuanya memiliki daun linier sepanjang 50 – 60 cm, dengan tulang 

daun tunggal. Tangkai bunga  muncul dari pangkal bulb, raceme, panjang 

lebih dari 1 m, tegak hingga melengkung, dijajari bunga puluhan (ada yang 

mencapai lebih dari 100 kuntum). Tangkai bunga sering muncul lebih dari 

satu tangkai bersamaan.  
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Bunganya yang menarik, besar, berwarna hijau zaitun, cokelat, atau 

kuning dengan bintik atau goresan cokelat kemerahan. Sepal dan petal tebal 

mengkilap, dengan lip lebih kecil; column pendek dengan 2 pollinia. Pucuk 

akarnya meruncing, bercabang-cabang, tumbuh ke arah luar, berwarna kuning 

kecokelatan  dan putih (Assagaf, 2011). 

 

g. Odontoglossum 

Genus angrek Odontoglossum diperkirakan sebanyak 300 spesies. 

Genus ini berasal dari Amerika Selatan dan selanjutnya menyebar ke benua 

Australia dan Asia Tenggara. Jenis anggrek ini dapat hidup di ketinggian 

1500 – 3000 mdpl. Dapat hidup pada temperatur 5°C - 32°C, tetapi yang 

paling sesuai pada temperatur 15°C (Lestari, 1985). 

 

h. Paphiopedilum  

Genus ini diperkirakan memiliki genus 60 atau 70 spesies. Anggrek 

jenis ini banyak ditemui di Himalaya, Asia Selatan, Indonesia terutama di 

Kalimantan dan Irian.  

Ciri khas dari anggrek Paphiopedillum adalah bibir bunga membentuk 

kantungan yang cukup besar bila dibandingkan dengan petal dan sepalnya 

(Lestari, 1985). 

 

i. Phalaenopsis 

Phalaenopsis merupakan anggrek daerah tropis. Jenis anggrek ini 

banyak ditemui di Indonesia, Malaysia, Filipina, Burma, dan Muangthai. 

Sampai saat ini dijumpai sekitar 70 spesies. Temperatur yang baik bagi 

anggrek ini antara 24°C - 35°C. Paling cocok pada temperatur 27°C. 

Phalaenopsis membutuhkan banyak sinar matahari dan juga peneduh yang 

agak lembap (Lestari, 1985). 

 

j. Vanda  

Vanda termasuk tanaman anggrek monopodial. Jenis Vanda ini terdapat 

lebih kurang sekitar 80 spesies. Jenis anggrek ini berasal dari Pegunungan 

Himalaya, Cina, Asia Tenggara, Indonesia, dan Australia. 
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Di Indonesia banyak dikenal jenis Vanda daun dan Vanda teresterial. 

Vanda teresterial  ini daunnya bulat seperti pensil dan mengarah ke atas. 

Ruasnya panjang dan tanaman ini dapat tumbuh tinggi. Vanda teresterial atau 

Vanda tanah ditanam pada tempat yang terkena sinar matahari penuh dan juga 

tahan sengatan matahari. Jenis Vanda teresterial hidup tegak di tanah yang 

banyak mengandung humus/bunga tanah dan bahan organik lainnya. 

Malai bunga tidak seberapa panjang dan tiap malai hanya mengandung 

beberapa kuntum bunga. Pertumbuhan di bawah matahari langsung 

menyebabkan bunga tahan lama.  

Vanda daun umumnya memiliki daun yang lebar dan panjang, sehingga 

banyak yang melengkung daunnya. Vanda daun pada dasarnya ialah jenis 

anggrek epifit sehingga banyak ditemui hidup pada pohon lain di hutan dan 

keadaan terlindung dari sinar matahari.  

Akar besar, panjang dan tegap, melekat pada dahan-dahan pohon. Akar 

ini berguna untuk melekatkan diri, menyerap air dan zat hara.  

Vanda daun terkenal memiliki bunga yang cantik. Per malai terdiri atas 

10-16 kuntum bunga. Ukuran bunganya besar, sepal serta petalnya sering 

terlihat saling menutupi, sehingga kelihatan dalam bentuk lingkaran yang 

indah (Assagaf, 2011). 

 

J. Gunung Ungaran 

Gunung Ungaran merupakan salah satu gunung nonaktif yang berada di 

Jawa Tengah dengan ketinggian 2050 mdpl, meliputi tiga bagian wilayah yaitu 

Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. Gunung Ungaran 

termasuk ke dalam gunung api tipe B, yaitu gunung api yang tidak diketahui 

letusannya sejak 1600 hingga sekarang. Evolusi Gunung Ungaran dibagi menjadi 

tiga periode yakni, Ungaran paling tua, Ungaran tua, dan Ungaran muda (Gaffar et 

al, 2007). 

Gunung Ungaran merupakan gunung yang dikelilingi hutan belantara yang 

dipenuhi pepohonan besar. Gunung tersebut mempunyai komposisi keragaman 

jenis flora yang sangat bervariasi dan umumnya dapat dibedakan dari kondisi 

dataran rendah yang ada disekitarnya karena batas ketinggian yang jelas. Kondisi 
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iklim yang berbeda pada setiap ketinggian juga mengakibatkan adanya pembagian 

zonasi yang menampilkan formasi dan struktur vegetasi yang berbeda disetiap 

ketinggian (Sulistyowati et al., 2014). 

Gunung Ungaran karena terletak di wilayah Indonesia maka memiliki 

iklim tropis. Gunung Ungaran meliputi daerah berbukit-bukit dan lembah seluas 

5.500 hektar  (Rombang  dan Rudyanto  1999). 

Gunung Ungaran merupakan wilayah  yang  sesuai  untuk  hidup  berbagai 

jenis flora. Salah satunya yaitu anggrek yang banyak hidup di daerah beriklim 

tropis. Indonesia memiliki iklim tropis. Hutan belantara Indonesia menyimpan 

kekayaan spesies anggrek yang sangat beragam. Pakar anggrek menganggap 

bahwa Indonesia merupakan negara dengan spesies anggrek paling kaya di dunia, 

bukan hanya dalam jumlah genus, namun juga dalam hal spesies dengan varietas 

dan tipe-tipenya. Berbagai sumber menyatakan bahwa Indonesia memiliki 

keanekaragaman anggrek alam kurang lebih 5000 spesies (Sutiyoso dan Sarwono, 

2006). 

Gunung ungaran merupakan daerah yang sebagian besar adalah hutan 

heterogen. Hutan berfungsi secara alami sebagai penyumbang dan penyelaras 

kehidupan di atas permukaan bumi. Sedangkan jasa lingkungan seperti 

menampung air, menahan banjir, mengurangi erosi dan sedimentasi, sumber 

keanekaragaman hayati dan menyerap karbon sehingga mengurangi pencemaran 

udara, serta sebagai tempat dan sumber kehidupan satwa dan makhluk hidup 

lainnya (Sudana et al, 2001). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di hutan lereng Gunung Ungaran bagian utara 

pada ketinggian 500 hingga 1.700 meter dpl. Lokasi penelitian secara administrasi 

termasuk dalam wilayah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Pengambilan 

data anggrek dan kondisi lingkungan dilakukan dilokasi penelitian secara 

langsung. Adapun identifikasi anggrek dilakukan di Griya Candi Orchid yang 

berlokasi di Jl. Jolotundo No.16, Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota 

Semarang. 

Penelitian ini secara keseluruhan dilakukan pada bulan Oktober sampai 

dengan Desember 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Lokasi Penelitian di Resort Limbangan Gunung Ungaran 

(Dinas Perhutani Kabupaten Kendal) 

 

B. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendetail kondisi, karakter, dan 

keanekaragaman anggrek alam yang ada di hutan Resort Limbangan Gunung 

Ungaran Jawa Tengah. 
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C. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini yaitu jenis-jenis anggrek yang hidup alami di 

hutan Resort Limbangan Gunung Ungaran Kabupaten Kendal, yang meliputi 

anggrek terestrial maupun anggrek epifit. 

D. Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penilitian 

1. Buku dan Alat tulis 

2. Thermometer Udara 

3. Kertas label 

4. Kamera digital 

5. Kantong plastik/tas 

6. Buku Identifikasi Anggrek 

7. Altimeter 

8. Lighmeter 

9. Peta wilayah 

10. Higrometer  

11. Teropong binokuler 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang diambail dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer diambil atau diukur secara langsung di lokasi penelitian. 

Jenis data primer ini meliputi: 

1. Jenis-jenis dan jumlah individu angrek di hutan Resort Limbangan 

Gunung Ungaran Kabupaten Kendal. 

2. Karakeristik habitat anggrek meliputi ketinggian tempat, intensitas cahaya, 

suhu udara, faktor edafik dan faktor biotik. 

3. Distribusi dan kelimpahan anggrek di hutan Resort Limbangan Kabupaten 

Kendal. 

Adapun data sekunder yang diambil meliputi data informasi hutan Gunung 

Ungaran dan peta wilayah administrasi. Data sekunder ini diambil dari berbagai 

pustaka yang ada. 
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F. Metode Pengambilan Data 

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan 

secara langsung dan penelusuran pustaka.  

1. Metode pengambilan data primer 

Metode yang digunakan dalam pengambilan data primer adalah metode 

Sabuk Transek (Transect Belt). Dalam metode ini pengambilan data 

dilakukan melalui pengamatan dan pengukuran secara langsung terhadap 

sumber data pada lokasi penelitian di sepanjang sabuk transek yang sudah 

ditentukan. Sabuk transek ditempatkan pada tiga stasiun penelitian dengan 

ketinggian yang berbeda, yaitu pada ketinggian 500 – 900 meter dpl, 901 – 

1.300 meter dpl, dan ketinggian 1.301 – 1.700 meter dpl.  

2. Metode pengambilan data sekunder 

Metode yang digunakan dalam pengambilan data sekunder adalah metode 

studi pustaka. Metode ini digunakan untuk mengambil data yang akan 

digunakan sebagai penunjang dari data primer. Studi pustaka dilakukan 

dengan menelusuri pustaka-pustaka yang berkaitan dengan tujuan 

penelitian, baik melaui buku literatur, laporan penelitian terdahulu, laporan 

kegiatan, maupun melalui situs internet. 

G. Prosedur Penelitian Tahun I 

1. Tahap awal/persiapan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu mengumpulkan referensi, 

mencari literatur pendukung, serta pengumpulan data penunjang yang 

berhubungan dengan penelitian. 

2. Survey lapangan 

Kegiatan survey lapangan yang dilakukan sebagai studi pendahuluan untuk 

mendapat gambaran secara umum tentang keadaan hutan Gunung Ungaran 

yang terletak di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal serta keadaan 

anggrek yang ada di sana. 

3. Menentukan stasiun penelitian dan sabuk transek 

Stasiun penelitian ditentukan berdasarkan perbedaan ketinggian tempat 

dari permukaan laut. Stasiun penelitian ditentukan pada tiga ketinggian 
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yang berbeda, yaitu ketinggian 500 – 900 meter dpl, 901 – 1.300 meter 

dpl, dan ketinggian 1.301 – 1.700 meter dpl.  

Jalur pengambilan sampel ditentukan berupa Sabuk Transek dengan lebar 

20 meter. Sabuk transek dibuat pada bagian sebelah kanan dan kiri jalur 

pendakian Gunung Ungaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Jalur Penelitian di Gunung Ungaran Kabupaten Kendal 

Keterangan : 

- Jalur I : Dusun Gempol – Dusun Gunung Sari. 

- Jalur II : Dusun Gunung Sari – Dusun Medini. 

- Jalur III  : Dusun Medini – Dusun Promasan. 

 

4. Pengambilan data anggrek 

Pengambilan data jenis, morfologis dan jumlah anggrek dilakukan di 

sepanjang Sabuk Transek yang sudah ditentukan. Data morfologis yang 

diambil meliputi akar, batang, daun, dan bunga. Identifikasi secara 

morfologis dilakukan untuk mengantisipasi jika ada tumbuhan anggrek 

yang belum berbunga, sehingga tetap dapat diketahui jenisnya melalui 

batang, daun, maupun akarnya. Semua sampel anggrek yang dikumpulkan 
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untuk diidentifikasi ditempatkan di penangkaran yang berada di kaki 

Gunung Ungaran yang dikondisikan sesuai dengan habitat aslinya.   

5. Pengambilan data karakteristik habitat anggrek 

Data karakteristik habitat anggrek yang diambil adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan anggrek yang ada pada Gunung Ungaran 

Kabupaten Kendal. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perumbuhan 

anggrek dibagi berdasarkan faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik 

meliputi serangga, pohon perlekatan, campur tangan manusia, sedangkan 

faktor abiotik meliputi keinggian tempat, intensitas cahaya, kelembapan 

udara, dan suhu udara. 

6. Pengambilan data distribusi dan kelimpahan anggrek 

Penentuan distribusi anggrek dilakukan dengan menghitung perjumpaan 

dengan anggrek di sepanjang Sabuk Transek pada tiga ketinggia yang 

berbeda. Sedangkan kelimpahan anggrek ditentukan dengan menghitung 

jumlah individu tiap jenis anggrek yang dijumpai di sepanjang Sabuk 

Transek.   

7. Identifikasi anggrek 

Identifikasi anggrek dilakukan langsung di tempat ditemukannya anggrek 

melalui pengamatan morfologi terutama pada bagian bunga. Jika terjadi 

keraguan atau kesulitan maka dibawa satu sampel yang akan diidentifikasi 

di laboratorium Griya Candi Orchid. Identifikasi anggrek hingga tingkat 

taksonomi yang lebih rendah baik genus maupun spesies dilakkan dengan 

bantuan buku Orchid of Java (Steenis, 1972). 

 

H. Analisis Data 

Analisis data anggrek dilakukan dengan Indeks Keanekaragaman Shannon Wiener 

(H’) sedangkan analisis kondisi lingkungan dilakukan secara kualitatif.  

1. Indeks Keanekaragaman Jenis (H’) Shannon-Wiener. 

H’ = -∑ ni/N log ni/N 

Keterangan: 
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H’= Indeks keanekaragaman Shannon-Winner 

ni= Banyak individu (spesies) ke-i 

N = Jumlah total individu 

Besarnya indeks keanekaragaman jenis menurut Shannon-Wiener 

didefinisikan sebagai berikut. 

H’ > 3  menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies melimpah 

tinggi 

1≤ H’≤3  menunjukan bahwa keanekaragaman spesies melimpah 

sedang 

H’ < 1 menunjukan bahwa keanekaragaman spesies melimpah 

rendah 

2. Analisis karakteristik habitat anggrek 

Analisis karakteristik habitat anggrek dilakukan secara kualitatif. Analisis 

dilakukan dengan mendeskripsikan secara cermat kondisi lingkungan pada 

habitat yang ada di lapangan. Faktor lingkungan yang dianalisis adalah 

faktor biotik dan faktor abiotik pada lingkungan habitat anggrek. 

3. Analisis distribusi dan kelimpahan anggrek 

Analisis distribusi anggrek dilakukan secara deskriptif kualitatif 

berdasarkan tempat-tempat ditemukannya anggrek. Untuk membantu 

mengetahui posisi tempat ditemukannya anggrek digunakan GPS. 

Kelimpahan anggrek dianalisis dengan membandingkan jumlah individu 

anggrek dengan total luas wilayah yang diamati. Total luas wilayah yang 

diamati adalah sepanjang Sabuk Transek dengan lebar sabuk 20 meter 

memanjang hingga kurang lebih empat km. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Dari hasil pengambilan sampel yang telah dilakukan diperoleh data-data 

sebagai berikut. 

1. Jenis-jenis Anggrek di Resort Limbangan Gunung Ungaran Kabupaten 

Kendal 

Jenis-jenis anggrek yang ditemukan di Resort Limbangan Gunung 

Ungaran sebanyak 12 jenis yang tersebar pada tiga stasiun penelitian. Nama 

spesies dan tipe habitat anggrek secara lengkap disajikan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Jenis dan Tipe Anggrek di Resort Limbangan Gunung 

Ungaran Kabupaten Kendal 

No. Spesies Tipe Habitat 

1. Dendrobium crumenatum Epifit 

2. Dendrobium tetrodon Epifit 

3. Dendrobium linearifolium Epifit 

4. Dendrobium mutabile Epifit 

5. Agrostofilum bicuspidata Epifit 

6. Bulbofilum lepidum Epifit 

7. Vanda tricolor Epifit 

8. Eria speciosa Epifit 

9. Coelogyne speciosa Epifit 

10. Cymbidium sp Epifit 

11. Calanthe sp-1 Terestrial 

12. Calanthe triplicata Terestrial 

 

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa angrek alam yang ditemukan di 

Resort Limbangan Gunung Ungaran Kabupaten Kendal terdiri atas 12 jenis 

yang berasal dari 8 genus. Dari 12 jenis tersebut 10 jenis di antaranya adalah 

anggrek epifit dan dua jenis lainnya anggrek terestrial. 
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Adapun nilai Indeks Keanekaragaman Jenis (H’) dan kategori tingkat 

keanekaragaman jenis anggrek dari ketiga stasiun penelitian  disajikan pada 

Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Nilai Indeks Keanekaragaman Jenis Anggrek Tiap Stasiun di 

Resort Limbangan Gunung Ungaran Kabupaten Kendal 

Stasiun 

Penelitian 

Indeks Keanekaragaman 

Jenis (H’) 

Tingkat Keanekaragaman 

Jenis 

Stasiun I 1,328 Sedang 

Stasiun II 1,216 Sedang 

Stasiun III 0,705 Rendah 

 Keterangan : 

Stasiun I : Ketinggian  500 – 900 meter dpl 

Stasiun II : Ketinggian  901 – 1.300 meter dpl 

Stasiun III : Ketinggian 1.301 – 1.700 meter dpl 

 

 

2. Karakteristik Habitat Anggrek di Resort Limbangan Gunung Ungaran 

Kabupaten Kendal 

Karakteristik habitat anggrek di Resort Limbangan Gunung Ungaran 

Kabupaten Kendal didasarkan pada pengukuran suhu, ketinggian tempat, 

intensitas cahaya, dan kelembapan udara. Karakteristik habitat anggrek 

tersebut selengkapnya disajikan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Karakteristik Habitat Anggrek di Resort Limbangan  

Gunung Ungaran Kabupaten Kendal 

Ketinggian 

Tempat ( mdpl ) 

Suhu      

( 
0
C ) 

Intensitas Cahaya 

( Lux ) 

Kelembapan 

Udara ( % ) 

500  –  900 24 – 26 911– 937 70 – 80 

901  –  1.300 22 – 24 834 – 874 75 – 90 

1.301 –  1.700 19 – 21 985 – 996 90 – 95 

 

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa karakteristik habitat anggrek di 

Resort Limbangan Gunung Ungaran Kabupaten Kendal berdasarkan suhu 

udara dan intensitas cahaya siang hari tergolong habitat dengan suhu dan 

intensitas cahaya sedang. Adapun kelembapan udara tergolong tinggi. 
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3. Distribusi dan Kelimpahan Anggrek di Resort Limbangan Gunung 

Ungaran Kabupaten Kendal 

Distribusi anggrek di Resort Limbangan Gunung Ungaran Kabupaten 

Kendal dianalisis berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut. 

Distribusi anggrek berdasarkan ketinggian tempat secara lengkap disajikan 

pada Tabel 4.4. Adapun kelimpahan anggrek dianalisis berdasarkan jumlah 

individu tiap-tiap jenis anggrek dan nilai relatifnya. Kelimpahan jenis 

anggrek ini secara lengkap disajikan pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.4. Distribusi Anggrek di Resort Limbangan Gunung Ungaran 

Kabupaten Kendal 

No. Spesies 
Ketinggian Tempat (meter dpl) 

500 - 900 901 – 1300 1301 - 1700 

1. Dendrobium crumenatum v v - 

2. Dendrobium tetrodon v - - 

3. Dendrobium linearifolium - v - 

4. Dendrobium mutabile - v - 

5. Agrostofilum bicuspidata - - v 

6. Bulbofilum lepidum v - - 

7. Vanda tricolor - - v 

8. Eria speciosa - v - 

9. Coelogyne speciosa - v - 

10. Cymbidium sp v - - 

11. Calanthe sp-1 v - - 

12. Calanthe triplicata - v - 

 

Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa distribusi anggrek Gunung 

Ungaran tersebar berdasarkan ketinggian tempat. Dari 12 jenis anggrek yang 

ditemukan, lima jenis terdistribusi pada ketinggian 500 hingga 900 meter 

dpl. Enam jenis terdistribusi pada ketinggian 901 hingga 1.300 meter dpl, 

dua jenis terdistribusi pada ketinggian 901 hingga 1.700 meter dpl. 
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Tabel 4.5. Kelimpahan Anggrek di Resort Limbangan Gunung Ungaran 

Kabupaten Kendal 

No. Spesies Jumlah Individu KR (%) 

1. Dendrobium crumenatum 57 32,022 

2. Dendrobium tetrodon 29 16,292 

3. Dendrobium linearifolium 14 7,865 

4. Dendrobium mutabile 9 5,056 

5. Agrostofilum bicuspidata 23 12,921 

6. Bulbofilum lepidum 21 11,798 

7. Vanda tricolor 6 3,371 

8. Eria speciosa 6 3,371 

9. Coelogyne speciosa 2 1,124 

10. Cymbidium sp 5 2,809 

11. Calanthe sp-1 5 2,809 

12. Calanthe triplicata 1 0,562 

Total  178 100 

 

Dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa secara umum anggrek yang paling 

melimpah adalah genus Dendrobium. Ditemukan empat genus Dendrobium, 

dua genus Calanthe, dan lainnya hanya satu genus. Dari semua genus yang 

ditemukan, jenis yang paling melimpah adalah Dendrobium crumenatum, 

dan yang paling sedikit adalah Calanthe triplicata. 

 

B. Pembahasan 

1. Jenis-jenis Anggrek yang Hidup Alami di Resort Limbangan Gunung 

Ungaran Kabupaten Kendal 

Spesies anggrek yang ditemukan di Resort Limbangan Gunung 

Ungaran sebanyak 12 jenis yang tersebar pada tiga stasiun penelitian. Dari 12 

jenis angrek yang ditemukan, 10 jenis diantaranya termasuk jenis anggrek 

epifit karena tumbuh di atas atau menumpang pada pohon inang. Sedangkan  

dua jenis lainnya merupakan anggrek terestrial. Adapun deskripsi dari 12 

jenis anggrek tersebut adalah sebagai berikut. 
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a.  Dendrobium crumenatum 

 

Klasifikasi 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermathophyta 

Classis : Liliopsida 

Ordo  : Orchidales 

Familia : Orchidaceae 

Genus   : Dendrobium 

Spesies  : Dendrobium crumenatum 

Deskripsi : 

Merupakan anggrek epifit, sistem pertumbuhan batangnya simpodial, 

bentuk batangnya sangat bervariasi. Daunnya baik bentuk maupun 

ukurannya bervariasi. Bunga majemuk biasanya keluar dari ketiak daun, 

bunga 1 atau banyak, bervariasi dari kecil sampai besar, kelopak yang di 

samping (lateral) berbentuk segi tiga, pangkalnya melekat pada 

perpanjangan dari pangkal colomn membentuk taji, mahkota lebih kecil 

atau lebih besar dari kelopak, bibir berlekuk 3, colomn pendek, pollinia 4 

tanpa tangkai (Comber, 1990). Dendrobium berasal dari kata ”dendro” 

yang berarti pohon dan ”bios” yang berarti hidup (Pranata, 2009). 

Anggrek ini merupakan anggrek yang paling melimpah di Gunung 

Ungaran dan banyak ditemukan pada ketinggian antara 500 hingga 1.300 

meter dpl. 

 

b. Dendrobium tetrodon 

 

Klasifikasi 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermathophyta 

Classis : Liliopsida 

Ordo  : Orchidales 

Familia : Orchidaceae 

Genus   : Dendrobium 

Spesies  : Dendrobium tetrodon 



36 
 

Deskripsi : 

Merupakan anggrek epifit, batang kecil, bentuknya memanjang, dan 

kurus. Bunga mampu tumbuh dari tiap buku batang pohon dan berjumlah 

banyak. Habitat tumbuh optimal adalah di daerah dataran rendah hingga 

dataran tinggi. Membutuhkan sinar matahari sepanjang hari (Comber, 

1990). Anggrek ini termasuk anggrek yang paling melimpah di Gunung 

Ungaran dan banyak ditemukan pada ketinggian antara 500 hingga 900 

meter dpl. 

c. Dendrobium linearifolium 

 

Klasifikasi 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermathophyta 

Classis : Liliopsida 

Ordo  : Orchidales 

Familia : Orchidaceae 

Genus   : Dendrobium 

Spesies  : Dendrobium linearifolium 

Deskripsi : 

Merupakan anggrek epifit, herba, tinggi keseluruhan ± 41 cm. Batang   

bulat, panjang ± 40 cm dan diameter ± 2 cm, permukaan licin. Daun 

berbentuk lanset, warna hijau, berseling, panjang ± 5,5 cm dan lebar ± 0,5 

cm, permukaan licin, tepi rata, tipis, ujung runcing dan tidak memiliki 

tangkai daun. Pembungaan : muncul dari ketiak daun, majemuk, terdiri 

dari 2 kuntum bunga. Bunga : warna kuning atau putih, bagian tengah 

bibir berwarna merah (Comber, 1990). Anggrek ini termasuk anggrek 

yang relatif banyak dijumpai di Gunung Ungaran dan banyak ditemukan 

pada ketinggian antara 901 hingga 1.300 meter dpl. 
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d. Dendrobium mutabile 

 

Klasifikasi 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermathophyta 

Classis : Liliopsida 

Ordo  : Orchidales 

Familia : Orchidaceae 

Genus   : Dendrobium 

Spesies  : Dendrobium mutabile 

Deskripsi : 

Merupakan anggrek epifit dengan batang panjang, tidak bercabang, warna 

coklat, panjang 12 – 20 cm dan diameter ± 1,5 cm, permukaan kasar. 

Daun berbentuk lanset, warna hijau, berseling, panjang 5 – 7 cm dan lebar 

0,5 – 1 cm, permukaan licin, tepi rata, tipis, ujung runcing dan tidak 

memiliki tangkai daun, bunga berukuran sedang berwarna putih (Comber, 

1990). Anggrek ini termasuk anggrek yang relatif banyak dijumpai di 

Gunung Ungaran dan banyak ditemukan pada ketinggian antara 901 

hingga 1.300 meter dpl. 

 

e. Agrostophyllum bicuspidatum 

 

Klasifikasi 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermathophyta 

Classis : Liliopsida 

Ordo  : Orchidales 

Familia : Orchidaceae 

Genus   : Agrostophyllum 

Spesies  : Agrostophyllum bicuspidatum 
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Deskripsi : 

Merupakan anggrek epifit, herba, batang tumbuh sangat rapat pada 

rhizoma yang berukuran pendek. Batang: pipih, panjang ± 15 – 40 cm dan 

diameter ± 2,5 mm, permukaan licin. Daun berbentuk lonjong, warna 

hijau, panjang ± 1 cm dan lebar ± 4 mm, permukaan licin, tepi rata, tipis, 

ujung membelah, tidak memiliki tangkai daun (sesil) dan letaknya 

berseling (Comber, 1990). Anggrek ini termasuk anggrek yang melimpah 

di Gunung Ungaran dan banyak ditemukan pada ketinggian antara 1.301 

hingga 1.700 meter dpl. 

 

f. Bulbophyllum lepidum 

 

Klasifikasi 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermathophyta 

Classis : Liliopsida 

Ordo  : Orchidales 

Familia : Orchidaceae 

Genus   : Bulbophyllum 

Spesies  : Bulbophyllum lepidum 

Deskripsi : 

Merupakan anggrek epifit, tinggi keseluruhan ± 19 cm. Pseudobulb 

berbentuk  bulat telur, panjang ± 3,5 cm dan diameter ± 1,6 cm, 

permukaan licin dan terdiri dari 1 helai daun. Daun berbentuk lanset, 

warna hijau tua, panjang ± 12 cm dan lebar ± 2,4 cm, permukaan licin, 

tepi rata, tipis, ujung runcing dan memiliki tangkai daun yang panjangnya 

± 1,2 cm. Perbungaan muncul dari rhizoma, majemuk, terdiri dari ± 2 – 3  

kuntum bunga, panjang tangkai pembungaan ± 11 cm. Bunga berwarna 

kuning dan bergaris merah terutama pada bagian kelopak atas dan 

mahkota, panjang ± 7,8 cm dan lebar ± 0,8 cm (Comber, 1990). Anggrek 

ini termasuk anggrek yang melimpah di Gunung Ungaran dan banyak 

ditemukan pada ketinggian antara 500 hingga 900 meter dpl. 
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g. Vanda tricolor 

 
 

Klasifikasi 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermathophyta 

Classis : Liliopsida 

Ordo  : Orchidales 

Familia : Orchidaceae 

Genus   : Vanda 

Spesies  : Vanda tricolor 

Deskripsi : 

Merupakan anggrek epifit, herba, berbentuk pandan, tinggi keseluruhan ± 

58 cm. Daun berbentuk lanset, warna hijau, panjang ± 40 cm dan lebar ± 

4 cm, permukaan licin, tipis, ujung runcing, tepi rata dan tidak memiliki 

tangkai daun. Batang berwarna hijau, tertutup pelepah, panjang ± 18 cm 

dan diameter ± 2,5 cm (Comber, 1990). Anggrek ini termasuk anggrek 

yang jarang dijumpai di Gunung Ungaran dan ditemukan pada ketinggian 

antara 1.301 hingga 1.700 meter dpl. 

 

h. Eria speciosa 

 

Klasifikasi 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermathophyta 

Classis : Liliopsida 

Ordo  : Orchidales 

Familia : Orchidaceae 

Genus   : Eria 

Spesies  : Eria speciosa 
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Deskripsi : 

Merupakan anggrek epifit, herba, tinggi keseluruhan ± 23 cm. Pseudobulb 

berbentuk pipih, panjang ± 4 cm dan diameter ± 2 cm, permukaan licin. 

Daun berbentuk lanset, warna hijau muda, panjang ± 16 cm dan lebar ± 

3,5 cm, permukaan licin, tepi rata, tebal, ujung runcing dan tidak memiliki 

tangkai daun (Comber, 1990). Anggrek ini termasuk anggrek yang jarang 

dijumpai di Gunung Ungaran dan ditemukan pada ketinggian antara 901 

hingga 1.300 meter dpl. 

 

i. Coelogyne speciosa 

 

Klasifikasi 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermathophyta 

Classis : Liliopsida 

Ordo  : Orchidales 

Familia : Orchidaceae 

Genus   : Coelogyne 

Spesies  : Coelogyne speciosa 

Deskripsi : 

Merupakan anggrek epifit dengan batang merayap yang berakhir di umbi 

semu, kemudian dari dasar umbi ini bercabang lagi sampai pada umbi 

semu yang baru, dan seterusnya sampai terbentuk rumpun yang cukup 

padat, umbi semu saling berimpitan atau berjarak agak jauh, dari umbi ini 

keluar 1 atau 2 helai daun yang lebar dan berkerut. Bunga majemuk tegak 

ke atas atau menggantung dengan beberapa bunga samapi banyak bunga, 

berukuran sedang atau besar, kelopaknya cekung dan ukurannya lebih 

kecil dari mahkotanya, bibir cekung pada pangkalnya, berlekuk 3 

(Comber, 1990). Anggrek ini termasuk anggrek yang sangat jarang 

dijumpai di Gunung Ungaran dan ditemukan pada ketinggian antara 901 

hingga 1.300 meter dpl. 
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j.  Cymbidium sp 

 

Klasifikasi 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermathophyta 

Classis : Liliopsida 

Ordo  : Orchidales 

Familia : Orchidaceae 

Genus   : Cymbidium 

Spesies  : Cymbidium sp 

Deskripsi : 

Merupakan anggrek epifit dengan umbi semu panjang atau pendek, 

mempunyai beberapa helai daun, pelepah daun menutupi umbi semu, 

bunga majemuk, panjang, tegak atau menggantung, tumbuh dari pangkal 

umbi semunya, bunga besar, kelopak dan mahkota hampir sama besarnya 

(Comber, 1990). Anggrek ini termasuk anggrek yang jarang dijumpai di 

Gunung Ungaran dan ditemukan pada ketinggian antara 500 hingga 900 

meter dpl. 

 

k.  Calanthe sp-1. 

 

 

Klasifikasi 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermathophyta 

Classis : Liliopsida 

Ordo  : Orchidales 

Familia : Orchidaceae 

Genus   : Calanthe  

Spesies  : Calanthe sp-1 



42 
 

Deskripsi : 

Merupakan anggrek terestrial, rhizoma di dalam tanah. Umbi semu 

tersusun rapat berhimpitan, mendukung 4 – 5 helai daun. Daun bentuk 

ovate – lanceolate, panjang 53 – 70 cm, lebar 7 – 13 cm, kedua ujungnya 

meruncing, melebar di bagian tengahnya, permukaan tidak rata dan 

berlipat-lipat. Perbungaan tandan, aksilar, panjang 56 cm hingga 1 m, 

mendukung 20 – 50 kuntum bunga.  Buah  bentuk  bulat  lonjong dengan 

3 rusuk yang jelas, warna hijau tua (Assagaf, 2011). (Assagaf, 2011). 

Anggrek ini termasuk anggrek yang jarang dijumpai di Gunung Ungaran 

dan ditemukan pada ketinggian antara 501 hingga 900 meter dpl. 

 

l.  Calanthe triplicata 

 

Klasifikasi 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermathophyta 

Classis : Liliopsida 

Ordo  : Orchidales 

Familia : Orchidaceae 

Genus   : Calanthe  

Spesies  : Calanthe triplicata 

Deskripsi : 

Merupakan anggrek terestrial, rhizoma di dalam tanah. Umbi semu 

tersusun rapat berhimpitan, mendukung 4 – 5 helai daun. Daun bentuk 

ovate – lanceolate, panjang 53 – 70 cm, lebar 7 – 13 cm, kedua ujungnya 

meruncing, melebar di bagian tengahnya, permukaan tidak rata dan 

berlipat-lipat. Bunga menggerombol di ujung, membentuk kerucut, warna 

bunga putih; bibir memiliki tiga belahan, tetapi cuping tengah terbelah 

menjadi dua sama; taji (spur) pada pangkal  bibirnya  yang  memanjang  

ke  belakang.  Buah  bentuk  bulat  lonjong dengan 3 rusuk yang jelas, 

warna hijau tua (Assagaf, 2011). Anggrek ini termasuk anggrek yang 

sangat jarang dijumpai di Gunung Ungaran dan ditemukan pada 

ketinggian antara 901 hingga 1.300 meter dpl. 
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2. Karakteristik Habitat Anggrek di Resort Limbangan Gunung Ungaran 

Kabupaten Kendal 

Kehidupan anggrek sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan.  

Kondisi lingkungan memiliki faktor yang mempengaruhi kehidupan dan 

perkembangbiakan anggrek yang ada dalam suatu tempat. Faktor-faktor 

tersebut antara lain suhu udara, ketinggian tempat, Intensitas Cahaya, dan 

kelembapan udara. Karakteristik kondisi lingkungan habitat anggek di 

Gunung Ungaran dijelaskan sebagai berikut : 

a. Suhu udara 

Suhu udara di lokasi penelitian pada ketiga ketinggian tempat 

berkisar 19 – 26
0
C. Suhu udara tersebut termasuk suhu sedang hingga 

hangat. Suhu udara berpengaruh nyata terhadap keanekaragaman anggrek 

disebabkan anggrek memiliki kriteria untuk dapat hidup baik di 

lingkungannya. Salah satunya yaitu suhu udara. Dari penelitian yang 

dilakukan didapatkan data suhu udara yang berada di daerah penelitian 

termasuk kateg. Menurutori suhu sedang hingga hangat. Istiati (2009) 

bahwa suhu udara optimum bagi perkembangan tumbuhan anggrek 

berkisar 18 – 30
0
C. Sedangkan Iswanto (2006) menyatakan bahwa pada 

umumnya anggrek membutuhkan suhu udara berkisar 15 – 28
0
C. Suhu 

udara yang lebih tinggi dari suhu optimumnya menyebabkan anggrek 

akan mengalami gangguan perkembangbiakan, dan penurunan suhu 

udara dapat menyebabkan perpanjangan waktu pergantian generasi 

anggrek.  

Suhu udara tertinggi pada lokasi penelitian yaitu pada ketinggian 

500 – 900 meter dpl, yaitu berkisar 24 – 26
0
C, suhu udara pada 

ketinggian 901 – 1.300 meter dpl berkisar 22 – 24
0
C. Suhu terendah di 

ketinggian 1.301 – 1.700 meter dpl berkisar 19 – 21
0
C. Berdasar kisaran 

suhu udara tersebut, maka anggrek yang dapat tumbuh dengan baik di 

lokasi penelitian adalah anggrek tipe sedang dan anggrek tipe hangat. 

Suhu pada ketiga ketinggian mampu mendukung kehidupan anggrek, 

karena suhu tersebut masih termasuk pada kisaran toleransi ataupun suhu 

optimal yang dibutuhkan anggrek untuk dapat hidup dan berkembang. 
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Perbedaan suhu pada ke tiga ketinggian tempat tersebut dipengaruhi juga 

oleh penetrasi cahaya. Menurut Sessler (1978), perbedaan suhu udara 

disebabkan oleh intensitas cahaya matahari yang dapat menembus masuk 

lingkungan hidup anggrek. 

Dari ketiga ketinggian yang berbeda didapati bahwa suhu udara di 

Gunung Ungaran Kabupaten Kendal masih termasuk di dalam kriteria 

lingkungan yang sesuai untuk kehidupan anggrek. Hal tersebut terbukti 

dengan hadirnya anggrek dengan tingkat keanekaragaman jenis kategori 

sedang. 

Suhu udara sangat mempengaruhi proses metabolisme anggrek. 

Suhu yang tinggi menyebabkan proses metabolisme berlangsung cepat, 

sebaliknya pada suhu yang rendah proses metabolisme terjadi sangat 

lambat. Hal tersebut mendukung hasil yang diperoleh dalam penelitian di 

mana didapatkan jenis anggrek yang berada pada suhu paling tinggi yaitu 

24 – 26 
0
C menunjukkan bahwa perkembangbiakan anggrek yang 

optimal ditunjukkan dengan banyaknya individu yang ditemukan yaitu 

sebanyak 99 individu anggrek yang terdiri dari lima jenis anggrek yaitu 

Dendrobium crumenatum, Dendrobium tetrodon, Bulbofilum lepidum, 

Cymbidium sp, dan Calanthe sp-1.  

Suhu  udara pada ketinggian 901 – 1.300 meter dpl berkisar 22 – 

24
0
C menunjukkan perkembangbiakan anggrek yang menurun 

dibandingkan dengan suhu sebelumnya yaitu 26 – 28
0
C, hal ini 

dikarenakan suhu yang lebih rendah, maka perkembangbiakannya agak 

melambat dibuktikan dengan menurunnya jumlah individu yang 

ditemukan. Pada suhu 22 – 24
0
C ditemukan sebanyak 50 individu 

anggrek dari enam jenis anggrek yaitu Dendrobium crumenatum, 

Dendrobium linealifolium, Dendrobium mutabile, Eria speciosa, 

Coelogyne speciosa, dan Calanthe triplicata.  

Suhu udara pada ketinggian 1.301 – 1.700 meter dpl berkisar 19 – 

21
0
C. Pada suhu ini jumlah individu anggrek yang ditemukan semakin 

menurun dibandingkan dengan sebelumnya yaitu hanya sebanyak 29 

individu anggrek dari dua spesies yang berbeda yaitu Agrostofilum 
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bicuspidata dan Vanda tricolor. Sessler (1978) mengemukakan bahwa 

berdasarkan kebutuhan suhu, tumbuhan anggrek dibagi ke dalam 3 

golongan yaitu anggrek tipe dingin, anggrek tipe sedang, dan anggrek 

tipe hangat. 

 

b. Ketinggian Tempat 

Ketinggian tempat sangat mempengaruhi tingkat keanekaragaman 

jenis anggrek. Pada tiap ketinggian tempat di lokasi penelitian yang 

diamati, memiliki jenis anggrek berbeda. Pada ketinggian 500 – 900 

meter dpl ditemukan anggrek sebanyak empat jenis dengan jumlah 

individu sebanyak 99 individu. Ke lima jenis tersebut adalah 

Dendrobium crumenatum, Dendrobium tetrodon, Bulbofilum lepidum, 

Cymbidium sp, dan Calanthe sp-1. Sesuai dengan Banurea (2015) ke 

lima jenis tersebut memang hidup pada ketinggian tempat yang berkisar 

500 – 1.100 meter dpl.  

Pada ketinggian 901 – 1.300 meter dpl ditemukan anggrek 

sebanyak enam jenis anggrek yaitu Dendrobium crumenatum, 

Dendrobium linealifolium, Dendrobium mutabile, Eria speciosa, 

Coelogyne speciosa, dan Calanthe triplicata dengan jumlah individu 

sebanyak 50 individu. Dari ke enam jenis anggrek tersebut satu 

diantaranya memiliki jenis yang sama dengan jenis anggrek yang di 

temukan pada ketinggian 500 – 900 meter dpl. Jenis yang sama tersebut 

adalah  Dendrobium crumenatum. Namun fakta yang di temukan di 

lapangan tidak sesuai dengan penelitian yang ada sebelumnya. Ada salah 

satu jenis anggrek yang pada penelitian saat ini ditemukan Coelogyne 

speciosa pada ketinggian 901 – 1.300 meter dpl namun pada penelitian 

sebelumnya Coelogyne speciosa ditemukan pada ketinggian 1.677 meter 

dpl. Dengan adanya penemuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

anggrek jenis tersebut tidak hanya hidup pada ketinggian tertentu saja, 

namun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anggrek tersebut terletak 

pada kondisi faktor lingkungan yang sesuai, tanpa terikat pada ketinggian 

tertentu. Menurut Parinding (2007) tumbuhan dapat tumbuh dengan 
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berhasil bila lingkungan mampu  menyediakan berbagai keperluan untuk 

pertumbuhan sesama daur hidupnya.  

Anggrek yang ditemukan pada ketinggian 1.301 – 1.700 meter dpl 

hanya dua jenis anggrek saja yaitu Agrostofilum bicuspidata dan Vanda 

tricolor. Dari kedua jenis tersebut memiliki jumlah individu sebanyak 29 

individu.  

Dari masing-masing ketinggian tersebut di atas dapat dilihat bahwa 

semakin tinggi tempat maka akan semakin rendah pula keanekaragaman 

jenisnya. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tempat maka semakin tinggi 

pula kelembapannya dan suhu udarapun akan semakin rendah. Keadaan 

yang semacam itu memperlambat proses metabolisme yang terjadi pada 

tumbuhan maka perkembangbiakanyapun akan lambat, tak terkecuali 

anggrek. 

 

c. Intensitas Cahaya 

Intensitas cahaya di lokasi penelitian pada ketiga ketinggian yaitu 

berkisar antara 834 – 996 lux. Pada ketinggian 500 – 900 meter dpl 

sebesar 911 – 937 lux, pada ketinggian 901 – 1.300 meter dpl sebesar 

834 – 874 lux, dan pada ketinggian 1.301 – 1.700 meter dpl didapati 

sebesar 985 – 996 lux. Pada ketinggian 1.301 – 1.700 meter dpl 

merupakan intensitas yang paling tinggi diantara yang lain sebab pada 

ketinggian tersebut hingga mendekati puncak sebagian besar lahan di 

Resort Limbangan ditanami tanaman teh. Dan juga pada ketinggian 1.301 

– 1.700 meter dpl sangat jarang dijumpai pohon besar yang umumnya 

sebagai perlekatan anggrek ataupun inang. Maka untuk penetrasi cahaya 

lebih besar dibandingkan dengan ketinggian yang lainnya. Namun hal ini 

tidak mempengaruhi suhu udara yang ada. Suhu udara masih tetap rendah 

karena berada jauh di atas permukaan laut. 

Lokasi penelitian dengan intensitas cahaya yang sedang yaitu pada 

ketinggian 500 – 900 meter dpl. Pada ketinggian ini merupakan 

ketinggian yang memiliki intensitas cahaya kedua setelah ketinggian 

1.300 – 1700 meter dpl. Walaupun letak ketinggiannya merupakan yang 

paling rendah, namun intensitas cahayanya bukan yang tertinggi. Sebab 
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pada ketinggian 500 – 900 meter dpl lingkungannya banyak terdapat 

pohon besar yang merupakan inang anggrek dan tumbuhan besar lainnya. 

Pada ketinggian ini intensitas cahaya mencapai 911 – 937 lux. Intensitas 

cahaya yang demikian mempengaruhi kelembapan udara yang ada yaitu 

sebesar 70 – 80%. Kelembapan tersebut termasuk kelembapan yang ideal 

bagi anggrek hidup. Maka pada ketinggian 500 – 900 meter dpl 

ditemukan jenis dan jumlah individu yang paling banyak diantara 

ketinggian yang lain.  

Pada ketinggian 901 – 1.300 meter dpl memiliki intensitas cahaya 

yang paling rendah diantara ketinggian yang lain. Pada ketinggian 901 – 

1.300 meter dpl memiliki intensitas cahaya sebesar 834 – 874 lux. Di 

ketinggian tersebut merupakan ketinggian yang sangat labil intensitas 

cahayanya. Karena selain lebatnya pepohonan besar yang tumbuh, pada 

pengambilan data saat di ketinggian tersebut cuaca sedang tidak stabil 

panas dan kemudian turun hujan yang sangat lebat. Maka intensitas 

cahaya yang awalnya relatif tinggi turun hingga 834 lux yang disebabkan 

oleh adanya awan mendung.  

 

d. Kelembapan Udara 

Kelembapan udara di semua lokasi penelitian berkisar antara 70 – 

95%. Adapun kelembapan udara pada ketinggian 500 – 900 meter dpl 

sebesar 70 – 80 %, pada ketinggian 901 – 1.300 meter dpl sebesar 75 –  

90%, dan pada ketinggian 1.301 – 1.700 meter dpl sebesar 90 – 95%. 

Menurut Comber (1990) kelembapan udara ini sesuai dan mendukung 

bagi kehidupan anggrek. Karena pada dasarnya anggrek dapat hidup 

optimum pada kisaran kelembapan 50 – 100%.  

Kelembapan yang paling baik bagi pertumbuhan anggrek tidak 

kurang dari 70%. Pada kelembapan udara 50%, anggrek dapat tumbuh 

dengan baik namun tidak sebaik pada kelembapan 70%. Kelembapan 

tinggi bukan berarti anggrek akan tumbuh baik. Terlebih jika akarnya 

terendam air. Maka tidak akan bertahan hidup karena terlalu lembab. Hal 

ini mengindikasikan bahwa tumbuhan anggrek tidak menyukai keadaan 

becek dan banyak air. Hal tersebut membuktikan bahwa pada ketinggian 
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1.301 – 1.700 meter dpl dengan kelembapan tinggi mencapai 90 – 95% 

anggrek sudah sangat jarang ditemukan. Jika ditemukanpun maka angrek 

tersebut telah beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan dengan 

kelembapan udara yang tinggi.  

Pada kelembapan udara yang terlalu rendah, kebutuhan tumbuhan 

anggrek terhadap air sulit terpenuhi dan pada keadaan tersebut anggrek 

juga sangat rentan terhadap serangan penyakit dan dehidrasi (Sutiyoso 

dan Sarwono, 2006). 

 

3. Distribusi dan Kelimpahan Anggrek di Resort Limbangan Gunung 

Ungaran Kabupaten Kendal 

Dua belas jenis anggrek yang ditemukan di Gunung Ungaran 

terdistribusi pada ketinggian yang berbeda-beda. Secara umum tiap jenis 

anggrek hanya terdapat pada ketinggian tertentu. Kelimpahan tiap jenis 

anggrek juga berbeda-beda. Secara umum semakin tinggi tempat, semakin 

menurun kelimpahan anggrek. Distribusi dan kelimpahan anggrek Gunung 

Ungaran secara lengkap dijelaskan sebagai berikut. 

a. Ketinggian 500 – 900 meter dpl 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada ketinggian 500 – 

900 meter dpl ditemukan jenis anggrek sebanyak lima jenis yaitu 

Dendrobium crumenatum, Dendrobium tetrodon, Bulbofilum lepidum, 

Cymbidium sp, dan Calanthe sp-1. Jumlah total individu anggrek secara 

keseluruhan adalah 99 individu. Dari lima jenis anggrek yang ada, jenis 

yang paling melimpah adalah Dendrobium crumenatum dengan nilai KR 

32,022%. 

Adanya jenis Dendrobium crumenatum yang mendominasi 

dibanding jumlah spesies yang lain relatif sama, membuat nilai indeks 

keanekaragaman di ketinggian pertama lebih rendah dari ketinggian ke 

dua. Menurut Odum (1993), keanekaragaman jenis dipengaruhi oleh 

pembagian atau penyebaran individu dalam tiap jenisnya, karena suatu 

komunitas walaupun banyak jenisnya tetapi bila penyebaran individunya 

tidak merata maka komunitas tersebut mempunyai keanekaragaman jenis 
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yang  rendah. Jumlah seluruh individu ketinggian 500 – 900 meter dpl 

sebanyak 99 dari lima jenis yang berbeda. Indeks keanekaragaman 

Shanon-Winner (H’) yang diperoleh ketinggian 500 – 900 meter dpl 

yaitu 1,328. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat  keanekaragaman 

jenis anggrek pada ketinggian 500 – 900 meter dpl tergolong sedang.  

Berkaitan dengan faktor lingkungan yaitu suhu udara, kelembapan 

udara, dan intensitas cahaya yang ada di Resort Limbangan Gunung 

Ungaran Kabupaten Kendal maka Indeks keanekaragaman pada 

ketinggian 500 – 900 meter dpl merupakan tertinggi dibanding 

ketinggian lainya. Jika di lihat suhu pada ketinggian tersebut berkisar 24 

– 26
0
C. Dan diketinggian tersebut memiliki kelembapan yang juga 

mendukung keberlangsungan hidup anggrek yaitu berkisar antara 70 –  

80%. Serta pada ketingian 500 – 900 meter dpl intensitas cahayanya 

sangat tercukupi karena penetrasi cahaya matahari cukup dan tidak 

terlalu terhalang pohon besar. Maka dari itu faktor lingkungan memiliki 

andil yang sangat penting. Sebab itu termasuk tinggi dibanding dengan 

ketinggian 901 – 1.300 meter dpl maupun ketinggian 1.301 – 1.700 meter 

dpl. Karena keanekaragaman jenis menyatakan suatu ukuran yang 

menggambarkan variasi jenis dari suatu komunitas yang dipengaruhi oleh 

jumlah jenis dan kelimpahan relatif merata dari setiap jenis. Suatu 

komunitas dikatakan mempunyai keanekaragaman spesies yang tinggi 

apabila terdapat banyak spesies dengan jumlah individu masing-masing 

spesies yang relatif merata (Odum, 1993). 

 

b. Ketinggian 901 – 1.300 meter dpl 

Pada ketinggian 901 – 1.300 meter dpl ditemukan enam jenis 

anggrek terdiri dari Dendrobium crumenatum, Dendrobium linealifolium, 

Dendrobium mutabile, Eria speciosa, Coelogyne speciosa, dan Calanthe 

triplicata. Jumlah total individu anggrek secara keseluruhan adalah 50 

individu. Dari enam jenis anggrek yang ada, jenis yang paling melimpah 

adalah Dendrobium linearifolium dengan nilai Kerapatan Relatif 7,865%. 

Jumlah seluruh individu pada ketinggian 901 – 1.300 meter dpl 

sebanyak 50 dari enam jenis yang berbeda. Ketinggian ke dua terbanyak 
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pada jenis Dendrobium crumenatum karena memiliki kemampuan yang 

sangat baik di berbagai kondisi lingkungan dibanding jenis yang lain. Hal 

tersebut dibuktikan dengan adanya jenis tersebut pada ketinggian 500 – 

900 meter dpl dan 901 – 1.300 meter dpl. Indeks keanekaragaman 

Shanon-Winner (H’) yang diperoleh pada ketinggian 901 – 1.300 meter 

dpl yaitu sebesar 1,216. 

Nilai indeks keanekaragaman ketinggian 901 – 1.300 meter dpl 

masih tergolong sedang dibanding dengan ketinggian 1.301 – 1.700 

meter dpl, apabila dilihat dari jumlah jenis dan jumlah seluruh individu 

pada ketinggian 901 – 1.300 meter dpl merupakan sedang dibanding 

ketinggian 500 – 900 meter dpl dan 1.301 – 1.700 meter dpl. Pada 

ketinggian 901 – 1.300 meter dpl memiliki kondisi faktor lingkungan 

yang berbeda dengan ketinggian sebelumnya, pada ketinggian 901 – 

1.300 meter dpl memiliki suhu berkisar antara 22 – 24
0
C dengan 

kelembapan berkisar 75 – 90 % memiliki intensitas cahaya 834 – 874 

lux. Kelembapan pada ketinggian ini mencapai 90% dan termasuk tinggi. 

Karena pada saat pengambilan data bersamaan dengan turunnya hujan. 

Maka dari itu kondisi lingkungan sangat lembab. Dengan faktor 

lingkungan yang demikian anggrek yang terdapat di ketinggian ini 

termasuk sedang jika di tinjau dari indeks keanekaragamannya. 

Indeks keanekaragaman Shanon-Winner (H’) pada ketinggian 901 

– 1.300 meter dpl yaitu memiliki nilai 1,216 yang artinya adalah 

menunjukan keanekaragaman pada ketinggian tersebut termasuk sedang 

(Odum,1971). Pada ketinggian 901 – 1.300 meter dpl ditemukannya 

anggrek seperti Dendrobium crumenatum, Dendrobium mutabile, kedua 

jenis tersebut menandakan bahwa dilokasi tersebut seharusnya memiliki 

tingkat kelembapan yang sedang dan suhu juga sedang, karena kondisi 

lingkungan yang demikianlah lingkungan hidup kedua jenis anggrek 

tersebut (Istiati, 2009). 

Kondisi lingkungan yang mendukung dengan suhu, intensitas 

cahaya, ketinggian tempat, dan kelembapan udara  yang cukup tinggi 

membuat Dendrobium mutabile, Dendrobium crumenatum, Eria 
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speciosa, Coelogyne speciosa, Denrobium linearifolium tumbuh dan 

berkembangbiak dengan baik, dibuktikan dengan banyaknya di temukan 

jenis Dendrobium, jenis tersebut memiliki sebaran yang luas sifatnya 

hidup menggerombol dan menempel pada satu tempat (Ginting, 1990). 

 

c. Ketinggian 1.301 – 1.700 meter dpl 

Spesies anggrek yang ditemukan di ketinggian 1.301 – 1.700 meter 

dpl  sebanyak dua jenis dengan jumlah seluruh individu sebanyak 29 

individu. Spesies yang ditemukan adalah Agrostofilum bicuspidata, dan 

Vanda tricolor. Jumlah total individu anggrek secara keseluruhan adalah 

29 individu. Dari dua jenis anggrek yang ada, jenis yang paling 

melimpah adalah Agrostofilum bicuspidata dengan nilai KR 12,921%. 

Spesies Agrostofilum bicuspidata merupakan terbanyak dibanding 

spesies lainnya. Banyaknya Spesies Agrostofilum bicuspidata karena 

kondisi lingkungan hidup hanya sesuai dengan jenis tersebut dan dapat  

mendukung kehidupan pada ketinggian 1.301 – 1.700 meter dpl. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi hidup anggrek yaitu suhu udara, 

kelembapan udara, dan intensitas cahaya yang cukup tinggi membuat 

spesies tersebut dapat hidup dan berkembangbiak dengan baik. Pada 

ketinggian 1.301 – 1.700 meter dpl memiliki suhu yang berkisar antara 

19– 21
0
C, dengan suhu udara sebesar ini anggrek tipe sedang saja yang 

mampu hidup. Menurut Istiati (2009) anggrek dapat hidup optimal pada 

suhu 13 – 30
0
C. Dengan adanya faktor lingkungan yang kurang 

mendukung, karena suhu dan kelembapan udara yang terlalu tinggi maka 

tidak semua anggrek dapat hidup di ketinggian tersebut. Anggrek  

merupakan tumbuhan yang dapat hidup dan berkembang dengan baik 

pada kelembapan tinggi dan suhu udara yang rendah (Comber, 1990). 

Pada ketinggian 500 – 900 meter dpl dan ketinggian 901 – 1.300 meter 

dpl jenis Dendrobium crumenatum selalu dalam jumlah yang terbanyak 

namun tidak pada ketinggian 1.301 – 1.700 meter dpl. Pada ketinggian 

1.301 – 1.700 meter dpl tidak ditemukan jenis Dendrobium crumenatum, 

Dendrobium tetrodon, Denrobium linearifolium, Dendrobium mutabile, 

Bulbofilum lepidum, Eria speciosa, Coelogyne speciosa, Cymbidium, 
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Calanthe sp-1, maupun Calanthe triplicata. Hal ini menandakan bahwa 

jenis-jenis tersebut termasuk jenis anggrek yang hidup di tempat yang 

hangat atau sedang, maka di ketinggian 1.301 – 1.700 meter dpl tidak di 

ketemukan jenis-jenis tersebut. Namun perbedaan yang ada adalah 

pengaruh dari faktor lingkungan yang berbeda pula. Serta adanya 

perbedaan jumlah spesies ini dapat disebabkan karena perbedaan 

pengaruh ketinggian tempat dan adanya perbedaan kondisi lingkungan 

(Sriyati, 2011). 

Indeks keanekaragaman Shanon-Winner (H’) yang diperoleh 

ketinggian 1.301 – 1.700 meter dpl sebesar 0,705. Artinya bahwa nilai 

indeks keanekaragaman tersebut termasuk rendah dan kondisi lingkungan 

hidup anggrek dalam kondisi yang sulit. Karena ada faktor manusia juga 

sangat berpengaruh. Sebab pada ketinggian tersebut banyak lahan yang 

dimanfaatkan penduduk untuk menanam teh. Lalu ada juga sebab yang 

lain sebagai contoh pemburu bunga anggrek, jika menemukan primadona 

anggrek Gunung Ungaran yaitu Vanda tricolor maka tanpa memikirkan 

dampak kelestariannya semua dijarah tanpa tersisa. Hal tersebut juga 

mempengaruhi keanekaragaman anggrek dan kelimpahannya. 
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BAB V  

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Rencana tahapan berikutnya yang akan dilakukan pada penelitian tahun ke-

dua adalah hal-hal yang berkaitan dengan aklimatisasi anggrek Gunung Ungaran 

yang dipelihara secara eksitu dalam upaya konservasi, pengetahuan, kepedulian, dan 

motivasi masyarakat Desa Ngesrep Balong dalam upaya konservasi anggrek gunung 

Ungaran. Dalam penelitian tahun ke-dua ini rumusan masalah yang akan dipecahkan 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah kemampuan aklimatisasi anggrek Gunung Ungaran yang 

dipelihara secara eksitu di Desa Ngesrep Balong Kecamatan Limbangan 

Kabupaten Kendal? 

2. Bagaimanakah pengetahuan masyarakat Ngesrep Balong terhadap keberadaan 

dan keragaman anggrek gunung Ungaran? 

3. Bagaimanakah kepedulian masyarakat Desa Ngesrep Balong dalam upaya 

konservasi anggrek gunung Ungaran? 

4. Bagaimanakah motivasi masyarakat Desa Ngesrep Balong dalam upaya 

konservasi anggrek gunung Ungaran? 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Angrek alam yang ditemukan di Resort Limbangan Gunung Ungaran 

Kabupaten Kendal terdiri atas 12 jenis yang berasal dari 8 genus. Dari 12 jenis 

tersebut 10 jenis di antaranya adalah anggrek epifit dan dua jenis lainnya 

anggrek terestrial. 

2. Karakteristik habitat anggrek di Resort Limbangan Gunung Ungaran 

Kabupaten Kendal berdasarkan suhu udara dan intensitas cahaya siang hari 

tergolong habitat dengan suhu dan intensitas cahaya sedang, berdasarkan 

kelembapan udara tergolong tinggi, dan berdasarkan ketinggian tempat 

termasuk habitat  dataran menengah hingga tinggi. 

3. Dua belas jenis anggrek yang ditemukan di Gunung Ungaran terdistribusi pada 

ketinggian yang berbeda-beda. Secara umum tiap jenis anggrek hanya terdapat 

pada ketinggian tertentu. Kelimpahan tiap jenis anggrek juga berbeda-beda. 

Secara umum semakin tinggi tempat, semakin menurun kelimpahan anggrek. 

B. Saran 

Perlu dilakukan konservasi anggrek alam Gunung Ungaran baik secara in-

situ maupun eks-situ. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih 

mendalam kondisi anggrek di setiap wilayah Gunung Ungaran dengan interval 

ketinggian tempat yang berbeda. Sebaiknya untuk anggrek yang bersifat endemik, 

jika ditemukan perlu dilakukan upaya pelestarian dan usaha konservasi yang harus 

ditopang dengan kemampuan membudidayakan tumbuhan anggrek tersebut, baik 

secara in-situ maupun ek-situ. 
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4. NIP/NIK 196908261994031003 

5. NIDN 0026086901 

6. Tempat dan Tanggal Lahir Semarang, 26 Agustus 1969 

7. E-mail arysusatyon@gmail.com  

8. Nomor Telepon/ HP 081325788769 

9. Alamat Kantor Prodi Pendidikan Biologi FPMIPATI 

Universitas PGRI Semarang 

Jl.Sidodadi Timur No.24 Semarang 

10. Nomor Telepon/ Faks (024)8316377/(024)8448217 

11. Lulusan yang Telah Dihasilkan S1 = 130 orang 

12. Mata Kuliah yang Diampu 1. Ilmu Lingkungan 

2. Ekologi  

3. Keanekaragaman Tumbuhan 

4. Praktikum Ekologi  

5. Praktikum Katum 

6. Teknik Laboratorium 

7. Metodologi Penelitian I 

 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama PT Universitas 

Diponegoro 

Universitas Gadjah 

Mada 

Universitas 

Diponegoro 

Bidang Ilmu Biologi Biologi Ilmu Lingkungan 

Tahun Masuk 1988 1997 2009 

Judul Skripsi/ 

Tesis/ Disertasi 

Pengaruh 

Pemberian Kapur 

dan Pupuk 

Kandang terhadap 

Komunitas Fauna 

Tanah 

Komunitas 

Makrofauna Tanah 

di Wanagama 

Yogyakarta 

Komunitas 

Makrofita sebagai 

Bioindikator 

Pencemaran 

Nitrat dan Fosfat. 

Nama 

Pembimbing/ 

Promotor 

Drs. Hendarko 

Sugondo, MS 

 

Prof. Dr. Jusup 

Subagja 

Prof. Prof. Dr. 

Shalihudin Djalal 

Tandjung, M.Sc. 

 

mailto:arysusatyon@gmail.com


 
 

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No. Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber* 
Jumlah 

(Juta Rp.) 

1. 2014 Pemanfaatan pupuk organik cair 

dalam budidaya pakchoi secara 

hidroponik  

Reguler 

APBU 

Universitas 

PGRI 

Semarang 

4,5 

2. 2015 Perbedaan media pembenihan 

pakchoi dalam budidaya sayuran 

secara hidroponik 

Reguler 

APBU 

Universitas 

PGRI 

Semarang 

4,5 

3. 2015 Pemanfaatan Tepung Cangkang 

Telur Bebek (Anas domesticus) 

pada Pembuatan Pupuk Organik 

Cair Berbahan Limbah Sayuran 

untuk Meningkatkan Kandungan 

Ca dan NPK 

Hibah APBU 

Universitas 

PGRI 

Semarang 

8,5 

4. 2017 Pengembangan Natural 

Hydroponic Technology Berbasis 

Lingkungan Melalui Pemanfaatan 

Aliran Sungai dan Kemiringan 

Lahan 

PUPT 

Kemenristek

dikti 

110 

5. 2017 Upaya Pengurangan Dosis Pupuk 

Anorganik Melalui Aplikasi PGPR 

(Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria) Pada Tanaman 

Hortikultura 

Hibah APBU 9 

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber 

lainnya 

 

D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/ 

Nomor/ Tahun 

1. Optimalisasi Pemanfaatan Cagar 

Alam Ulolanang Kecubung 

sebagai Sumber Belajar 

Keanekaragaman Hayati. 

BIOMA 

Prodi Pendidikan 

Biologi IKIP 

PGRI Semarang 

Vol. 2, No. 1, 

April 2013 

ISSN : 2086-

5481 

2. Distribusi serta Kandungan Nitrat 

dan Fosfat di Perairan Danau 

Rawapening 

BIOMA 

Prodi Pendidikan 

Biologi UPGRIS 

Vol. 3, No. 1, 

April 2014 

ISSN : 2086-

5481 



 
 

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Nama Pertemuan 

Ilmiah/ Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 

Waktu dan 

Tempat 

1. Seminar Nasional 

Sains dan 

Entrepreneurship  

Danau Rawapening sebagai 

Sumber Belajar ekologi 

 

21 Juni 2014, 

UPGRIS 

Semarang 

2. Seminar Nasional 

Biologi 2014 

Populasi Lutung Budeng 

(Trachypithecus auratus) di 

kawasan Cagar Alam 

Ulolanang Kecubung 

Kecamatan Subah Kabupaten 

Batang 

29 November 

2014, 

Biologi 

FMIPA 

UNNES 

3. Seminar Nasional 

Masyarakat 

Biodiversitas 

Indonesia 

Analisis keanekaragaman jenis 

tumbuhan berbuah sebagai 

sumber pakan burung di hutan 

lindung Surokonto, Kendal, 

Jawa Tengah dan potensinya 

sebagai kawasan konservasi 

burung 

21 Maret 2015, 

 

Universitas 

Gadjah Mada 

Yogyakarta 

4. Seminar Nasional XII 

Pendidikan Biologi 

FKIP UNS 

Dampak Lindi TPA Jatibarang 

terhadap Keanekaragaman dan 

Kelimpahan Plankton di 

Perairan Sungai Kreo Kota 

Semarang 

Universitas 

Sebelas Maret 

(UNS) 

Surakarta 

5. Seminar Nasional XII 

Pendidikan Biologi 

FKIP UNS 

Keanekaragaman Gastropoda 

Sebagai Bioindikator 

Pencemaran Lindi TPA 

Jatibarang di Sungai Kreo Kota 

Semarang 

Universitas 

Sebelas Maret 

(UNS) 

Surakarta 

6. Seminar Nasional 

Pengelolaan Sumber 

Daya Alam dan 

Lingkungan 

Jenis dan intensitas 

pemanfaatan Danau 

Rawapening oleh masyarakat 

setempat 

20 Agustus 

2015, 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang 

7. Seminar Nasional 

Hasil Penelitian 2015 

Pemanfaatan Tepung 

Cangkang Telur Bebek (Anas 

domesticus) pada Pembuatan 

Pupuk Organik Cair Berbahan 

Limbah Sayuran untuk 

Meningkatkan Kandungan Ca 

dan NPK 

 

21 November 

2015, 

Universitas 

PGRI 

Semarang 



 
 

8. Seminar Nasional 

SNSE V 

Populasi Lutung Jawa di Hutan 

Lindung Petungkriyono 

Kabupaten Pekalongan 

26 Agustus 

2017, 

Universitas 

PGRI 

Semarang 

9. Seminar Nasional 

Simbiosis II 

Pemanfaatan Aliran Sungai 

Dalam Pengembangan Natural 

Hydroponic Technology (NHT)  
 

30 September 

2017, 

Universitas 

PGRI Madiun 

 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat Dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Hibah PUPT. 

 

  

Semarang, 26 April 2018 

 

 

 

 

 Dr. Ary Susatyo Nugroho, S.Si., M.Si. 

 NIDN. 0026086901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A. Identitas Diri Anggota Peneliti 1 

 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

UKSW UNDIP UNDIP 

Bidang Ilmu Biologi Peternakan Ilmu Lingkungan 

Tahun Masuk-

Lulus 

1993 2004 2016 

Judul 

Skripsi/Thesis/D

isertasi 

Pengaruh 

Pemberian 

Variasi 

Mineral 

Terhadap 

Produksi 

Enzim 

Rhizophus 

oligosporus 

US2B 

 

Respon Tanaman 

Rumput Pakan 

Poliploid Yang 

Toleran Tanah Salin 

Terhadap 

Pemupukan Nitrogen 

Berdasarkan Serapan 

Nitrogen, ANR, 

Kandungan Klorofil 

Dan Kualitas 

Hijauan. 

Pengelolaan 

Limbah  Cair  Non 

Dairy  Creamer 

Sebagai  Media 

Tumbuh 

Saccharomyces 

cerevisiae Untuk  

Produksi Protein  

Sel Tunggal dan 

Fungsi 

Bioremediasi 

Nama 

Pembimbingan/

Promotor 

Dr. Sugito, 

M.Sc. 

Dr. Ir. Syaiful 

Anwar, M.Si. 

Dr. Ir. Sumarsono, 

MS 

Prof. Dr. Ir. Anang  

M. Legowo, M.Sc 

Dr. Munifatul 

Izzati 

1. Nama lengkap (dengan gelar) Dr. Endah Rita S.D., S.Si., M.Si 

2. Jabatan fungsional Lektor Kepala 

3. NPP 937001100 

4. NIDN 0623087001 

5. Tempat dan Tanggal Lahir Salatiga, 23 Agustus 1970 

6. Alamat rumah Perum Dliko Indah XIII/ 163 Salatiga 

7. Nomor Telepon/Fax/ Hp 08156642109 

8. Alamat Kantor Jl. Sidodadi Timur no.24/ Dr. Cipto 

Semarang 

9. Nomor Telepon/ Fax (024) 8316377 / (024) 8448217 

10. Alamat e-mail Ikippgri@ikippgrismg.ac.id 

11. Lulusan yang telah dihasilkan S-1=  130    orang, S-2=    orang, S-3=        

orang 

12. Mata Kuliah yang Diampu 1. Mikrobiologi 

2. Bioteknologi 

3. PPL 1 

mailto:Ikippgri@ikippgrismg.ac.id


 
 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, 

maupun Disertasi) 

NO Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber 
Jumlah 

(Juta Rp) 

1 2014 Pengembangan Virtual Lab 

Biologi Berorientasi Character 

Building (materi Bakteri) Tahun I 

Hibah 

Bersaing 

DIKTI 

47.5 

2 2015 Pengembangan Virtual Lab 

Biologi Berorientasi Character 

Building (materi Bakteri) Tahun 

II 

Hibah 

Bersaing 

DIKTI 

50 

3 2015 Kajian Keanekaragaman Jenis 

Tumbuhan yang Bersifat 

Hipertoleran dan 

Hiperakumulator Logam Berat di 

TPA Jatibarang Semarang 

Hibah APBI 

UNIV PGRI 

Semarang 

9.5 

4 2016 Pengelolaan Limbah  Cair  Non 

Dairy  Creamer Sebagai  Media 

Tumbuh Saccharomyces 

cerevisiae Untuk  Produksi 

Protein  Sel Tunggal 

Hibah 

Disertasi 

Doktor 

43 

5 2017 Pengembangan Natural 

Hydroponic Technology Berbasis 

Lingkungan Melalui Pemanfaatan 

Aliran Sungai dan Kemiringan 

Lahan 

PUPT 110 

6 2017 Upaya Pengurangan Dosis Pupuk 

Anorganik Melalui Aplikasi PGPR 

(Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria) Pada Tanaman 

Hortikultura 

Hibah APBU 9 

 

D. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun 

Terakhir  

No Judul Artikel Ilmiah 
Volume/Nomor

/Tahun 
Nama Jurnal 

1. Pertumbuhan Kultur Probiotik 

Hasil Isolat Bakteri Non Patogen 

Dalam Berbagai Jenis Media 

(V0l.1, No.1, 

April 2014) 

Jurnal Bioma ISSN 

2086-5481 

2. Penerapan Media Virtual 

Laboratorium Dalam Pembelajaran 

(V0l.4, No.1, 

April 2015) 

Jurnal Bioma ISSN 

2086-5481 



 
 

Biologi Materi Eubacteria 

Terhadap Hasil Belajar dan 

Karakter Siswa 

3. Variations in pH Medium for Dry 

Mass and Protein Production on 

Industrial Waste Media by 

Saccharomyces cerevisiae 

 

Agriculture and 

Agricultural 

Science 

Procedia 00 

(2016) 000–000 

 

Available online at 

www.sciencedirect.

com 

ScienceDirect 

Agriculture and 

Agricultural 

Science Procedia  

4. Absorption of Organic Compounds 

by Saccharomyces cerevisiae on 

Industrial Waste Media 

 

Volume 11, 

Number 1 

(2016), pp. 27-

34 

International 

Journal of Applied 

Environmental 

Sciences  

ISSN 0973-6077 

 

E. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / 

Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir  

No 
Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 

Waktu dan 

Tempat 

1. Seminar Nasional 

Biologi, Sains, 

Lingkungan dan 

Pembelajarannya 

Pemberian Kultur Campur 

Antara Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus terhadap 

Kandungan Serat dan Fe pada 

Yoghurt Kacang Koro Benguk 

Putih (Mucuna pruriens).                     

6 Juli 2013 

UNS 

2. The Second 

International 

Conference on 

Education and 

Language 2014 (2
nd

 

ICEL 2014) 

Bakteria Material In Short 

Story Based On Character Of 

Punokawan For Biology 

Learning 

 

20, 21, 22 May 

2014 

Universitas 

Bandar 

Lampung 

3. 

 

 

 

Seminar Nasional 

Sains dan 

Enterpreneurship 

2014, Prodi Biologi 

Klasifikasi Bakteri dalam 

Virtual Lab 

15 Juli 

2014 

Universitas 

PGRI Semarang 

4. International 

Conference On 

Mathematics, Science 

and Education                 

( ICMSE, 2014) 

Classification Of Bacteria In A 

Virtual  Laboratory Based On 

Character Building 

 

22 

Desember2014 

UNNES 



 
 

5. Seminar Nasional 

Konservasi dan 

Pemanfaatan Sumber 

Daya Alam 

Berkelanjutan 

Respon Penurunan Konsentrasi 

Logam Berat Kromium (CR) 

dan Pertumbuhan Mikroalga 

Chlorella vulgaris pada Media 

Kultur 

13 Januari 2015 

UNS 

6. Seminar Nasional 

Pengelolaan 

Sumberdaya Alam 

dan Lingkungan 2015 

Produksi Protein Sel Tunggal 

Saccharomyces cerevisiae 

Pada Limbah Non Diary 

Creamer Berdasarkan Berat 

Kering Sel Dan Waktu 

Fermentasi 

20 Agustus 2015 

UNDIP 

7. Seminar Nasional Dan 

Entrepreneurship II 

Virtual Laboratorium Dalam 

Pembelajaran Biologi Materi 

Eubacteria Berbasis Karakter 

22 Agustus 2015 

UNIV. PGRI 

Semarang 

8. International 

Conference  On 

Mathematics, Science 

and Education                 

( ICMSE, 2015) 

Development Of Virtual 

Laboratories Materials 

Eubacteria Biology in 

Learning 

5-6 September 

2015 UNNES 

9. 

 

International 

Conference On 

Biodiversity For 

Sustainable Industries 

(ICBSI,2015) 

The Effect Of Variations in pH 

Medium for Dry Mass and 

Protein Production On 

Industrial Waste Media by 

Saccharomyces cerevisiae 

5-6 November 

2015 UNS 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat Dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Hibah PUPT. 

 

 

 Semarang, 26 April 2018 
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 NIDN. 0623087001 

 



 
 

A. Identitas Diri Anggota Peneliti 2 

1 Nama Lengkap Maria Ulfah, S.Si M.Pd 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Jabatan Fungsional Penata Muda Tk.I 

4 NIP/NIK 108001296 

5 NIDN 0627088002 

6 Tempat danTanggal Lahir Semarang, 27 Agustus 1980 

7 E-mail ulfahartono@gmail.com 

8 Nomor Telepon/ HP 08122560036 

9 Alamat Kantor Jl.Sidodadi Timur No 24 

10 NomorTelepon/ Faks (024) 8451824/ (024)8451279 

11 Lulusan yang Telah Dihasilkan 70 

12 Mata Kuliah yang Diampu Biokimia 

 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama PT UNNES UNNES UNDIP 

Bidang Ilmu Kimia Pendidikan IPA Ilmu Lingkungan 

Tahun Masuk 1999 2007 2013 

Judul Skripsi/ 

Tesis/ 

Disertasi 

Aktivitas  

Fotokatalis 

ZnO/Zeolit Alam 

Terhadap Foto 

degradasi Fenol 

Sebagai Model 

Limbah Organik 

Pengembangan 

Perangkat 

Pembelajaran Kimia 

Bervisi SETS Dengan 

Penekanan Pada 

Minat Kewirausahaan 

Tentang Reaksi 

Redoks Pada Kelas X 

Semester 2 

Faktor Bioakumulasi 

Cu, Cd Dan Hg Pada 

Oligochaeta Sebagai 

Bioindikator 

Pencemaran  Logam 

Berat Di Tanah Tpa 

Jatibarang Dan Strategi 

Pengendaliannya 

 

Nama 

Pembimbing/ 

Promotor 

1. Drs. Sigit 

Priatmoko, 

M.Si 

2. Drs. Kasmui, 

M.Si 

1. Prof. Achmad 

Binadja, Apt.Ph.D 

2. Dr. Siti Sundari 

Miswadi, M.Si 

1. Prf.Dr.Ir.Sutrisno 

Anggoro, MS 

2. Dr. Tri 

Retnaningsih 

Soeprobowati, 

MappSc 

3. Dr. Ir. Syafrudin, 

CES, MT 

 

 

 



 
 

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun JudulPenelitian 

Pendanaan 

Sumber* 
Jumlah 

(JutaRp.) 

1. 2014 Kajian Morfologi Tumbuhan Pada 

Spesies Tanaman Lokal Berpotensi 

Penyimpan Air Dalam Upaya 

Konservasi Air Di Karangmanggis 

Boja Kendal 

Hibah 

Universitas 

UPGRIS 

9 

2. 2015 Kajian Keanekaragaman Jenis 

Tumbuhan Yang Bersifat Hipertoleran 

Dan Hiperakumulator Logam Berat Di 

TPA Sampah Jatibarang Semarang 

Hibah 

Universitas 

UPGRIS 

7,5 

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun JudulPengabdianKepadaMasyarakat 

Pendanaan 

Sumber* 
Jumlah 

(JutaRp) 

1. 2012 Pelatihan Pembuatan Bahan Ajar 

Berbasis Karakter Bagi Guru IPA SMP 

di SMPN 30 Kota Semarang 

LPPM 

UPGRIS 

5 

2. 2013 IbM MGMP IPA Kota Semarang 

Pendampingan Kegiatan Dan 

Pencapaian Produk Karya Tulis Ilmiah 

Melalui Paedagogic Contextual 

Problems Untuk Memenuhi Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009   

LPPM 

UPGRIS 

3,75 

3. 2013 Pelatihan Pembuatan Kompos 

Takakura Di Posdaya Gading Jaya 

GunungPati 

LPPM 

UPGRIS 

3,75 

4. 2014 IbM Sahabat Mata Dalam 

Meningkatkan Life Skills Tunanetra di 

Kecamatan Mijen Kota Semarang 

LPPM 

UPGRIS 

5 

5. 2015 IbM Kelurahan Wonosari Kecamatan 

Ngalian Semarang : Pengelolaan 

Lubang Resapan Biopori 

LPPM 

UPGRIS 

3,75 

6. 2016 IbM Aquaponik Bubakan Mijen LPPM 

UPGRIS 

5 



 
 

7 2017 IbM Karangtaruna Karangmanggis : 

POC Limbah Kelinci 

LPPM 

UPGRIS 

2,5 

8. 2017 IbM SMA Futuhiyyah Mranggen 

Demak : Budidaya Okra (Abelmoschus 

esculentus) dan Kedelai Edamame 

(Glycine max). 

Reguler APBU 

Universitas 

PGRI 

Semarang 

7,00 

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

Dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian 

biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

pengajuan Hibah PUPT. 

 

  

  Semarang, 26 April 2018 

 

 

 

 

   Maria Ulfah, S.Si, M.Pd 

   NIDN. 0627088002 
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