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RINGKASAN 

 

Manajemen Penanganan Panen dan Pasca Panen Tanaman Inca Lili 

(Alstroemeria Sp.) di PT Wahana Kharisma FloraKota Batu – Jawa Timur. 

Muthi’atul Umamah D31161508, Tahun 2019, 51 Halaman, Manajemen 

Agribisnis Poltineknik Negeri Jember, Rizal Perlambang CNAWP, SE, MP 

(Dosen Pembimbing ), Pariyanto (Kepala Kebun) 

 

Usaha tanaman hias dan bunga potong merupakan salah satu usaha yang 

bergerak di bidang agribisnis florikultur.  Tanaman Inca Lili (Alstroemaria sp.) 

merupakan jenis tanaman hias bunga potong yang dimanfaatkan bunga nya. 

Tanaman Inca Lili (Alstroemeria sp.) berasal dari Amerika Selatan, dengan Chili 

dan Brasil sebagai pusat keragaman utama Tanaman  Alstroemaria.  Tanaman 

inca lili ini sering disebut sebagai Peruvian lili. Hal ini karena bunga ini berasal 

dari daratan Peru kawasan Brazil. Inca lili termasuk dalam family 

Alstroemeriaceae  dengan nama latin Alstroemeria sp. Kondisi agroklimat yang 

cocok untuk tumbuhnya inca lili yaitu pada ketinggian 400-1500 m dpl dengan 

insentisitas cahaya sebesar 25- 50% dan temperatur 15-25º C dengan kelembapan 

udara mulai dari 70-90%. Sistem perbanyakan  pada tanaman inca lili sama halnya 

dengan bunga lili pada kebanyakan yaitu menggunakan menggunakan 

rhizhobium , pemisah rumpun  sera kultur jaringan. 

PT Wahana Kharisma Flora merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang industri bunga potong  yang berdiri sejak tahun 1990. 

Tanaman Inca Lili (Alstroemeria sp.) merupakan salah satu Tanaman yang 

dibudidayakan di PT Wahana Kharisma Flora. Ada 5 jenis kultivar tanaman 

alstroemeria yang berhasil dikembangkan di perusahaan ini yaitu Alstroemeria 

salem (pluto), Alstroemeria putih (capri), Alstroemeria ungu (marina), 

Alstroemeria pink (flamengo), Alstroemeria merah (ibizi).  

Perawatan atau pemeliharaam manajemen on farm merupakan salah 

kegiatan penting untuk merawat bunga sebelum dipanen. seluruh kegiatan 

budidaya dilakukan sesuai dengan Standart Operasional (SOP) yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Salah satu kegiatan budidaya yang paling penting 
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selain perawatan juga perlu diperhatikan yaitu kegiatan penanganan panen dan 

pasca panen untuk menjaga kesegaran bunga sebelum sampai pada tangan 

konsumen. Kegiatan panen yang dilakukan meliputi pra panen dan panen tanaman 

alstroemeria.  Selanjutnya adalah kegiatan pasca panen yaitu persiapan pasca 

panen, pengemasan dan pemasaran.  Jumlah permintaan pesanan bunga setiap 

harinya harus dikirim ke seluruh jaringan PT Wahana Kharisma Flora yang 

tersebar di kota-kota penting di Jawa Timur dan Bali.  

 

 

 


