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RINGKASAN 

  

Perbanyakan tanaman hias Anthurium Mickey Mouse Secara Vegetatif 

dengan teknik split di Handoyo Budi Orchids (HBO) Malang. Ricki Bagus 

Setiawan, NIM A41170556, Tahun 2021, Jurusan Produksi Pertanian, Program 

Studi Teknik Produksi Benih, Politeknik Negeri Jember,  selaku Pembimbing 

PKL.  

Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman serta mengenai dunia kerja dengan 

menyelaraskan antara teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan 

dunia kerja yang sesungguhnya. Pada kegiatan PKL kali ini dilakukan di Handoyo 

Budi Orchids (HBO), Kabupaten Malang.  

Tanaman hias merupakan tanaman yang mempunyai nilai estetika, 

keindahan dan daya tarik tersendiri bagi pemiliknya. Selain itu tanaman hias 

mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Di era odern ini tanaman hias 

sangat populer dan banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Pada umumnya 

tanaman hias disukai pemiliknya karena untuk memperindah taman, ruangan dan 

halaman rumah. Pecinta tanaman hias menganggap tanaman hias dapat 

menghilangkan stres bagi orang yang melihatnya, seperti tanaman jenis Saxifraga, 

Adenium, Aglonema, Euphorbia dan masih banyak lagi jenis lainnya yang jarang 

orang ketahui salah satunya tanaman hias Anthurium. 

Tanaman anthurium adalah jenis tanaman hias yang berasal dari dataran 

Amerika, tepatnya dari daerah Amazon yang memiliki iklim tropis. Dimana 

indonesia sendiri juga merupakan daerah tropis, sehingga tanaman yang satu ini 

juga bisa tumbuh subur jika ditanam di wilayah Indonesia. 

Daya tarik utama dari anthurium terdapat pada bentuk daunnya yang 

indah, unik, dan bervariasi. Pada umumya daun yang dimilikinya memiliki warna 

hijau tua dengan urat dan tulang daun besar dan menonjol. Sehingga membuat 

tanaman hias ini tampak kekar namun tetap memancarkan keanggunan tatkala 
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dewasa. Tanaman ini dulunya juga menjadi hiasan taman dan istana kerajaan-

kerajaan di Jawa, sehingga dikenal sebagai tanaman para raja. 

Budidaya tanaman anthurium boleh dibilang cukup diminati, 

dikarenakan profit atau keuntungan yang bisa diperoleh lumayan banyak. Selain 

itu proses budidayanya juga terbilang cukup mudah. Berikut beberapa hal serta 

cara yang harus diperhatikan ketika anda ingin memulai budidaya tanaman hias 

anthurium. 

 


