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ABSTRAK 

Kota Tarakan memiliki sumber daya hayati yang beraneka ragam yang dapat ditemui 

di hutan yang masih terjaga ekosistemnya. Salah satunya tanaman Anggrek 

(Orchidaceae) yang  tidak diketahui masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui parameter lingkungan tempat tumbuh/ habitat asli tanaman anggrek alam. 

Penelitian ini dilakukan di hutan kota wilayah belakang taman anggrek Kota Tarakan. 

Metode penelitian yang dilakukan adalah explorasi dengan pendekatan deskriptif 

kuantitatif. Parameter lingkungan yang diukur meliputi intensitas cahaya, suhu, dan 

kelembapan. Hasil penelitian dari keenam spesies yang telah ditemukan yaitu Cattlexa 

luteola, Catasetum sp, Bulbophylum phaleoanopsis, Bromheadia sp, Dendrobium 

anosmum, Bromheadia finlaysoniana diperoleh intensitas cahaya  berkisar 27.8 %- 

58.2%, suhu lingkungan sebesar 290C -30.60Cdan kelembapan berkisar87%- 89%.  
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PENDAHULUAN 

Kota Tarakan bagian dari wilayah provinsi Kalimantan Utara terletak pada 3O
 14’23’ 

– 3026’37” lintang utara dan pada 1170
 30’50’ – 117040’12” bujur timur dengan luas 

wilayah mencapai 657,33 Km terdiri atas wilayah daratan seluas 250,80 Km dan wilayah 

lautan seluas 406,53 Km. Suhu udara minimum rata-rata 24,800 Km2 dan maksimum 

31,40  C dengan kelembapan rata-rata 85%. Curah hujan dalam 10 tahun terakhir rata-rata 

264,9 mm/bulan dan penyinaran rata-rata 44, 86%. Kota Tarakan memiliki sumber daya 

hayati yang beraneka ragam yang dapat ditemui di hutan yang masih terjaga 

ekosistemnya. Salah satunya tanaman Anggrek (Orchidaceae) yang  tidak diketahui 

masyarakat.  

Famili anggrek merupakan salah satu famili tanaman berbunga yang menempati 7-10 

% tumbuhan berbunga di Dunia (Fandani, 2018). Menurut Fandani (2018) menjelaskan 

bahwa keragaman spesies tanaman anggrek di Indonesia sebanyak 6.000 spesies dari 

2.600 spesies di seluruh dunia. Beriklim tropis dan  kondisi lingkungan yang mendukung 

menjadi salah satu penyebab tanaman anggrek tumbuh subur di Indonesia. Famili 

orchidaceae terdiri dari 12 genus yang meliputi: appendiculata, arundina, 

bulphophyllum, calanthe, coleogyne, cymbidium, dendrobium, eria, grammatophylllum, 

luisia, phalaenopsis, spathoglottis, vanda, dan vandopsis, hampir semua dari ke 14 genus 

dari tanaman anggrek tersebut dapat ditemukan di Indonesia. 

Keberadaan tanaman anggrek menjadi daya tarik tersendiri karena memiliki keunikan 

baik bentuk maupaun warna dari bunga tanaman anggrek serta memiliki daya tahan 

bunga yang cukup lama. Dari segi ekonomi tanaman anggrek memiliki nilai ekonmis 

yang bisa diperjualbelikan. Tidak heran jika tanaman anggrek banyak digemari dan 

dibudidayakan baik untuk diperjualbelikan ataupun sebagai koleksi pribadi. Bagian 

bunga pada tanaman anggrek merupakan bagian terpenting karena melalui bunga tersebut 

tanaman anggrek mudah dikenali dari tanaman lain, juga lebih mudah untuk 

membedakan antar spesies tanaman anggrek. Bagian utama bunga anggrek terdiri dari 

petal (daun mahkota), sepal (daun kelopak), stamen (benangsari), ovary(bakal buah), dan 

pistil(putik).  
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Anggrek alam atau anggrek spesies merupakan aggrek yang belum mengalami 

persilangan yang masih hidup alami di habitat aslinya. Anggrek alam atau anggrek 

spesies hidup alami dihabitat aslinya yakni hutan-hutan yang memiliki kelembapan, 

intensitas cahaya dan kondisi tanah yang sesuai dengan syarat tumbuh anggrek. Hutan 

kota Tarakan yang posisinya tepat di belakang pembudidayaan tanaman anggrek 

merupakan salah satu kawasan konservasi atau hutan yang dilindungi. Kawasan hutan ini 

memiliki kekayaan Flora dan Fauna yang masih terjaga. Salah satu kekayan Flora yang 

ada di hutan Kota Tarakan adalah tanaman anggrek. Anggrek sebagai penyusun hutan 

hujan tropis, merupakan tumbuhan berbunga yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi 

yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat alami dan tanaman hias (Manik. F, 2017). 

Dengan demikian peneliti melakukan identifikasi. Pentingnya melakukan identifikasi 

tanaman anggrek ini sebagai informasi dan inventarisasi spesies anggrek. Proses 

penelitian dilakukan dengan cara mengindentifikasi jenis anggrek, pada kawasan hutan 

Kota Tarakan yang sangat diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan 

kelestariannya, serta adanya pengontoral dari instansi terkait.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui parameter lingkungan melalui 

pengukuran parameter lingkungan tanaman Anggrek di kawasan hutan Kota Tarakan. 

Pengetahuan terhadap parameter lingkungan penting diketahui untuk mengetahui kondisi 

habitat asli tanaman anggrek. Hal ini penting diketahui terlebih jika tanaman anggrek 

hendak dibudidayakan. Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang 

parameter lingkungan yang baik sebagai tempat tumbuh tanaman anggrek alam.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret dan April 2021 di hutan kota Tarakan 

belakang Taman Anggrek dengan wilayah seluas 2 Ha. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah eksplorasi/jelajah Objek penelitian ini semua 

spesies anggrek alam yang ditemukan di hutan baik yang bersifat epifit atau yang tumbuh 

di tanah. Teknik  pengumpulan data dengan mengambil tanaman anggrek alam yang 

ditemukan kemudian didokumentasikan, diidentifikasi, dan dibuat herbarium. Proses 

identifikasi dilakukan dengan melihat dan mencatat bagian tanaman anggrek secara 

detail. Jenis data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder. Data primer 

merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung saat penelitian. Data 

primer yang dikumpulkan  meliputi parameter lingkungan yang meliputi intensitas 

cahaya, kelembapan, dan suhu lingkungan di lokasi  tanaman anggrek yang ditemukan.. 

Sedangkan data sekunder  diperoleh melalui studi literatur terkait data penunjang 

tanaman anggrek. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif 

dilakukan untuk mendeskrpsikan parameter lingkungan habitat asli  anggrek alam yang 

ditemukan saat penelitian.  

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di hutan kota Tarakan di belakang 

Tanaman Anggrek ditemukan 5 genus anggrek yang terdiri dari 6 spesies tanaman 

anggrek. Pengambilan data anggrek di lokasi dilakukan dengan mengambil data anggrek 

baik yang hidup secara menempel pada pohon (epifit) ataupun yang hidup di taranah  

(teresterial). Berikut adalah jenis anggrek yang ditemukan beserta parameter lingkungan 

pada saat tanaman anggrek ditemukan.  
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Tabel 1. Keragaman  tanaman anggrek yang ditemukan di Hutan KotaTarakan 

Wilayah Belakang Taman Anggrek. 
No Spesies Sifat Hidup Parameter Lingkungan 

H IC S L KA 

1 Cattlexa luteola Epifit 33mdpl 27.8% 290C 87% 0,5 

2 Catasetum sp Epifit 33mdpl 27.8% 290C 87% 0,5 

3 Bulbophylum phaleoanopsis Epifit 33mdpl 27.8% 290C 87% 0,5 

4 Bromheadia sp Teresterial 46mdpl 24.3% 29,90C 92% 0,3 

5 Dendrobium anosmum Teresterial 49mdpl 58.2% 29,90C 92% 0,6 

6 Bromheadia finlaysoniana Teresterial 51mdpl 55,8% 30,60C 89% 1,3 

Keterangan: H (ketinggian), IC (Intensitas Cahaya), S (Suhu), L (keLembapan), KA 

(Kecepatan Angin).  

Hasil penelitian diperoleh 6 spesies anggrek alam yang ditemukan. Dimana 3 spesies 

sifat hidupnya epifit dan 3 yang lain nya bersifat terrestrial dengan tempat tumbuh antara 

33-51 diatas pemukaaan laut. Parameter lingkungan yang diukur saat penelitian meliputi 

intensitas cahaya, suhu, kelembaan dan kecepatan angin. Pengukuran terhadap parameter 

lingkungan perlu diketahui karena kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman anggrek, khusunya anggrek alam. Anggrek alam merupakan 

anggrek yang tumbuh secara alami dihutan, belum pernah dilakukan persilangan ataupun 

belum dibudidayakan. Bisa dikatakan anggrek yang masih alami sebagaimana habitatnya.  

Terlebih jika tanaman tersebut hendak dibudidayakan. Kondisi lingkungan atau 

parameter lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan anggrek meliputi; 

ketinggian tempat, suhu, cahaya matahari, dan tanah sebagai tempat tumbuh (Tagentju, 

2020).  

Intensitas cahaya merupakan banyak sedikitnya cahaya matahari yang diterima oleh 

tanaman anggrek. Menurut BALITHI (2010) bahwa kebutuhan cahaya masing-masing 

berbeda, tergantung dari genus dan kerabatnya. Misalnya Genus Vanda banyak 

ditemukan di dataran rendah dengan intensitas cahaya berkisar antara 50-60%. 

Sedangakan Genus Phalaeonopsis memerlukan cahaya yang lebih rendah serta 

memerlukan lingkungan yang lebih teduh dan lembab. Menurut Widyastuti (2017) 

intensitas cahaya yang dibutuhkan anggrek untuk tumbuh berbeda-beda setiap jenisnya 

dan berkisar antara 40%-60%. Tagentju, (2020) menjelaskan bahwa intensitas cahaya 

yang lebih besar dari kebutuhannya dapat  menyebabkan kerusakan baik sebagian atau 

seluruh jaringan tanaman. Intensitas cahaya yang lebih besar sari kebutuhan 

menyebabkan gejala terbakar pada daun yang ditandai dengan keluarnya warna cokelat 

kemerahan pada daun. Sedangkan kekurangan intensitas cahaya dari kebutuhan 

menyebabkan pertumbuhan anggrek tidak baik, daun layu, kuing, pucat, kemudian 

rontok. Hasil penelitian  terhadap parameter lingkungan berupa intensitas cahaya yang 

diperoleh  berkisar antara 27.8%-58.2%. Hasil penelitian menunnjukkan tanaman 

anggrek yang ditemukan tidak menunjukkan gejala kelebihan atau kekurangan intensitas 

cahaya. Tanaman anggrek yang ditemukan tampak daun berwarna hijau segar dan subur.  

Berdasarkan hasil penelitian pada table 1, pengukuran parameter lingkungan 

diperoleh bahwa suhu tumbuh anggrek berkisar 290C- 30.60C. Suhu merupakan 

gambaran rata-rata energi yang terkandung pada suatu benda baik padat maupun cair. 

suhu rerata yang diperoleh pada table 1 adalah suhu yang diperoleh ketika peneliti 

melakukan penelitian. Bisa jadi suhu bisa berubah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah 

karena tergantung cuaca pada saat itu. Menurut Widiastoety (1997) berdasarkan 

kebutuhan suhu tumbuh tanaman anggrek dibagi menjadi 3 macam yaitu: a). anggrek tipe 

dingin, yakni anggrek yang membutuhkan suhu 130C -180C pada malam hari sedangkan 

siang hari antar 180C -210C. Anggrek yang termasuk tipe dingin adalah genus Cymbdium 

dan Phalaeonopsis. b). Anggrek tipe sedang merupakan anggrek yang memerlukan suhu 

tumbuh sebesar 180C -200C pada malam hari, dan memerlukan suhu berkisar 270C -290C 

pada siang hari. Anggrek yang termasuk pada tipe sedang ini adalah genus Dendrobium, 

Cattleya, dan Oncidium. c). Anggrek tipe hangat, merupakan anggrek yang memerlukan 
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suhu 21-24 pada malam hari dan 240C -300C pada siang hari. Anggrek yang tergolong 

tipe hangat meliputi genus Vanda, Arachis, dan Renathera.  

Table 1 menunjukkan bahwa kelembapan udara berkisar antara 87%- 92%. 

Kelembapan udara merupakan banyaknya jumlah uap air yang terkandung didalam udara. 

Menurut Aziz (2010) salah satu fungsi kelembapan bagi tumbuhan adalah untuk 

menghindari penguapan yang terlalu tinggi sehingga dapat menyebabkan busuknya akar 

pada tunas muda. Menurut BALITHI (2010) kelembapan yang dibutuhhkan oleh tanaman 

anggrek untuk tumbuh berkisar antara 60-85%. Hal ini sejalan dengan pendapat Najikh 

(2018) yang menyatkan bahwa kelembapan yang baik untuk pertumbuhan anggrek 

berkisar antara 60-80%. Susilo (2010) menambahkan bahwa kelembapan udara yang 

dibutuhkan tanaman anggrek pada siang hari berkisar 65-75%. Anggrek memerlukan 

kelembapan yang tinggi untuk tumbuh namun tidak basah secara terus menerus karena 

dapat menyebabkan pembusukan pada akar ataupun tunas baru. Adanya vegetasi lain 

seperti pohon-pohon dihabitat tanaman anggrek dapat berpengaruh terhadap kelembapan 

udara disekitar habitat anggrek. Hal ini disebabkan karena tajuk pohon tersebut dapat 

menutupi/ menyebabkan tanaman anggrek tidak banyak terkena sinar matahari secara 

langsung sehingga kelembapan pada tanaman anggrek tidak cepat berkurang.  Namun 

demikian, kelembapan udara dapat dengan cepat mengalami perubahan karena perubahan 

cuaca..(Tagentju, 2020).  
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