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RINGKASAN 

Perbanyakan Tanaman Hias Tilandsia Utriculata L. Secara Split Di Handoyo 
Budi Orchids Malang. Shelyn Novelia Pratiwi A31181147. 2021. …hlm., 
Produksi Pertanian, Politeknik Negeri Jember, Ir. Muh. Zayin Sukri 
(Pembimbing), Imam Mutakin, SP (Pembimbing Lapang). 

 Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan suatu 

program pendidikan yang mengarahkan proses belajar mengajar pada tingkat 

keahlian dan mampu melaksanakan serta mengembangkan standar keahlian secara 

spesifik. Sistem pendidikan yang diberikan berbasis pada peningkatan 

keterampilan sumber daya manusia dengan memberikan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang kuat, sehingga lulusannya mampu mengembangkan diri 

terhadap perubahan lingkungan dan mampu bertahan dengan berbagai kondisi 

lingkungan yang ada. 

 Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu program yang 

diwajibkan untuk dilaksanakan bagi seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Jember 

pada semester akhir. Praktek Kerja Lapang (PKL) memberikan banyak efek 

positif terhadap masa depan mahasiswa, dengan adanya  Praktek Kerja Lapang 

akan semakin membantu mengasah keahlian dan kemampuan mahasiswa pada 

bidangnya. Sehingga mahasiswa mampu mengkolaborasikan antara suatu teori 

yang diterima selama di Politeknik Negeri Jember dengan tindakan secara nyata 

melalui Praktek Kerja Lapang ini. Apalagi telah diketahui bahwa komoditas 

hortikultura memiliki andil yang besar dalam kelangsungan hidup manusia. 

 Handoyo Budi Orchids (HBO) merupakan perusahaan pembibitan dan 

produksi anggrek yang terletak di Jalan Bondowoso Nomor 9A. Perusahaan ini 

didirikan pada tahun 2000 oleh Ir. Budi Sugiarto, HBO berkomitmen untuk 

memberikan kualitas bibit tanaman anggrek terbaik untuk menjaga kepercayaan 

para pelanggan. Upaya untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin 

meningkat, akhirnya HBO membuka lahan perkebunan pada tahun 2005 yang 
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terletak di Jalan Telasih, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Malang, Jawa 

Timur. 

 Tanaman tropis jenis Tilandsia yaitu tanaman yang dapat hidup tanpa 

media tanam apapun, Hanya dengan dibiarkan saja pada udara bebas dapat 

tumbuh dan berkembang, oleh karena itu tanaman ini disebut dengan “airplant”. 

Di Handoyo Budi Orchids tanaman tunggal Tilandsia utriculata L. dijual dengan 

harga Rp. 25.000,-, untuk tanaman rimbun dijual dengan harga Rp. 35.000,- dan 

untuk  satu rangkaian tirai Tilandsia utriculata L. dijual dengan harga Rp. 

75.000,-. 


