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ABSTRACT 

The objective of this research was to study the effect of 
preharvest application of caCI2 on the quality of 
Dendrobium 'Burana Strip'Cut Flowers. The experiment 
was conducted at Cikarawang Field Station (Bogor), from 
Juni to August 2006 and Madnur Orchids Garden (Bogar) 
from September to Nopember 2006. this research was 
arranged in Randomized Block Design with single factor of 
calcium concentration. The treatment used four level of 
CaCI2 (0 ppm (KO), 40 ppm (K1), 80 ppm (K2), and 120 
ppm (K3). Calcium was applied every four days by spraying 
on plants. The results of the experiment shows that 
preharvest application of calcium can increased the 
content of calcium in flower but could not increase the 
quality of Dendrobium cut flower. 

Keywords : CaCI2 , preharvest application, quality of 
Dendrobium cut flower, vaselife 

PENDAHULUAN 

Latar Be1akang 
Berdasarkan letak geografis dan kondisi iklimnya, 

Indonesia sebagai salah satu negara tropis di dunia ini 
memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Beraneka 
macam tanaman dapat tumbuh dengan subur di Indonesia. 
Hutan hujan tropika Indonesia merupakan salah satu 
wilayah yang sangat kaya akan keanekaragaman tanaman 
hias. Salah satu kekayaan alam Indonesia yang memiliki 
peranan penting dalam pembangunan perekonomian 
Indonesia adalah tanaman hias anggrek. 

Anggrek memiliki potensi sebagai komoditi tanaman 
hias karena terdapat lebih dad 25 000 spesies anggrek di 
Indonesia (Gunawan, 2006). Pada tahun 2004, total ekspor 
anggrek mencapai 702 173 kg dengan nilai 1 808 843 USD 
dan impor anggrek sebanyak 157 155 kg dengan nilai 263 
312 USD. Pada tahun 2005, ekspor anggrek meningkat 
hingga mencapai 772 390 kg dengan nilai 2351 496 USD, 
begitupun dengan total impor anggrek yang meningkat 
menjadi 339 455 kg dengan nilai 318 607 USD (Departemen 
Pertanian, 2005). 

Dendrobium merupakan salah satu jenis anggrek 
yang paling banyak digemari dan dikembangkan karena 
keindahan, ketahanan, pertumbuhannya yang relatif cepat, 
dan cara budidaya yang relatif lebih mudah dibandingkan 
dengan jenis anggrek yang lain seperti Phalaenopsis. Vanda. 
Cattleya, Cymbidium. Oncidium. Aranda dan Arachnis. 
Anggrek Dendrobium telah banyak dipasarkan diseluruh 
dunia dan bisnis anggrek mampu memberikan kontribusi 

adala 
berur 
senya 
pupu 
(AtOI 
700/0, 

dalam perekonomian negara-negara ASEAN (Hew and digur 
Yong, 1996). kaliaI 

Selain sebagai tanaman hias dalam pot, anggrek Den berhi 
drobium juga dapat dinikmati keindahannya sebagai bunga Sukr, 
potong yang dapat digunakan sebagai penghias ruangan sebag 
dalam bentuk rangkaian bunga dan dekorasi. Namun, rnasa yang 
kesegaran dan kualitas bunga anggrek sebagai bunga potong spray 
tidak sebaik ketahanannya sebagai tanaman hias dalarn pot metel 
karena setelah panen, bunga akan mengalami kelayuan 
lebih cepat dari biasanya. Oleh karena itu, diperlukan suatu pok 
upaya untuk meningkatkan ketahanan bunga potong perlal 
anggrek Dendrobium agar masa kesegaran (vase life) dan 80 PI 
kualitas bunga anggrek yang telah di panen ini dapat dad I 

maksimal. baan. 
Kalsium merupakan salah satu unsur yang dapat sehin 

menjaga keseimbangan perrneabilitas differensial dan seban 
membran sel. Selain itu, kalsium juga memiliki peranan 
penting dalam menjaga turgor dinding sel dan pembukaan deng. 
stomata. Beberapa fungsi kalsium tersebut telah terbukti anggI 
dapat menghambat proses senesence pada beberapa jenis kOnsE 
buah dan sayuran seperti pada tomat, lettuce, dan kembang ppm 
kol (Kader. 1992), Rahman (1999) mengemukakan bahwa Peny. 
pemberian 100 ppm kalsium pada tanaman poinsettia dapat antar: 
mengurangi terjadinya bract necrosis pada Poinsettia'V-14 kalsit 
Glory'. Halevy et a1. (2006) mengemukakan bahwa apabi 
perlakuan CaCh pada bunga potong mawar dapat mendo kunn 
rong pemekaran kuntum bunga mawar dan mengharnbat kant 
terjadinya senesen. Namun, sampai saat ini belum ada rnl pE 
penelitian yang mengarah pada perlakuan kalsium untuk 

mempertahankan masa kesegaran (vase life) bunga anggrek 
Dendrobium. Oleh karenanya, diperlukan suatu penelitian peny. 
mengenai pengaruh kalsium yang diberikan sebelum bunga dilakl 
dipanen (prapanen) untuk meningkatkan kualitas pasca setiat 
panen dan memperpanjang vase life bunga potong anggrek dim81 
Dendrobium. Sebel 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan peng, 
mempelajad pengaruh aplikasi kalsium (CaCh) pada saat seban 
prapanen terhadap kualitas pasca panen bunga potong 2cm 
anggrek Dendrobium 'Burana Strip'. 

total 
BAHAN DAN METODE dipan 

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan perse 

Cikarawang. Institut Pertanian Bogor dari bulan Juli sarnpai kunn 

dengan bulan Agustus 2006 dan di kebun anggrek Pak gugw 

Madnur Cangkurawok dari bulan September sarnpai kalsh 

dengan bulan Nopember 2006. Kedua tempat penelitian 
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berlokasi di daerah Dramaga Bogor. Kegiatan pengamatan 
setelah bunga dipanen dilakukan di Laboratorium Produksi 
Tanaman dan Laboratorium Pendidikan Hortikultura. 
Departemen Agronomi dan Hortikultura. Faperta, IPB. 

Bahan Tanaman dan Perlakuan CaC12 
Bahan tanaman yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tanaman anggrek Dendrobium Burana Strip yang 
berumur + 10 bulan. Kalsium yang digunakan berasal dari 
senyawa eaCh. Bahan lain berupa pupuk NPK (15:15:15). 
pupuk daun Hyponex (10:40: 15). vitamin tanaman 
(Atonik). fungisida (Dithane). insektisida (Decis), alkohol 
700/0. aquades. sukrosa dan asam salisilat. Media tanam yang 
digunakan adalah arang kayu dan ranting tanaman 
kaliandra. Tanaman anggrek ditanam dalam pot tanah liat 
berlubang disisi dan bawahnya yang berisi media tanam. 
Sukrosa 3% ditambah asam salisilat 150 ppm digunakan 
sebagai media atau larutan pengawet untuk bunga anggrek 
yang telah dipanen. Alat-alat yang digunakan adalah hand 
sprayer, timbangan. gelas ukur. termometer, luxmeter. 
meteran. penggaris. pisau cutter. alat tulis dan botol. 

Penelitian ini menggunakan Raneangan Acak Kelom
pok (RAK) satu faktor yang terdiri atas empat taraf 
perlakuan kalsium (eaCh) yaitu 0 ppm (KO). 40 ppm (Kl), 
80 ppm (K2), dan 120 ppm (K3). Setiap perlakuan terdiri 
dari tiga ulangan sehingga menghasilkan 12 satuan perco
baan. Setiap satuan percobaan terdiri atas empat tanaman, 
sehingga jumlah total tanaman yang diamati adalah 
sebanyak 48 tanaman. 

Pemberian kalsium dilakukan pada saat prapanen 
dengan cara disemprot secara langsung pada kuntum bunga 
anggrek. Aplikasi penyemprotan kalsium (CaCh) dengan 
konsentrasi 0 ppm (KO). 40 ppm (Kl), 80 ppm (K2). dan 120 
ppm (K3) dilakukan empat hari sekali selama 20 hari. 
Penyemprotan kalsium (CaCh) dilakukan pada pagi hari 
antara pukul 06.3(}..()7.3O WIB. Aplikasi penyemprotan 
kalsium yang pertama untuk setiap tanaman dilakukan 
apabila dalam satu tangkai bunga sudah terdapat tiga 
kuntum bunga atau lebih. Penyemprotan kalsium dilaku
kan pada setiap kuntum bunga dengan volume semprot 20 
ml per tanaman. 

Panen dan Pengamatan Pasca Panen 
Pemanenan dilakukan pada hari ke-21 dari 

penyemprotan kalsium yang pertama yaitu setelah 
dilakukan enam kali aplikasi penyemprotan kalsium pada 
setiap tanaman. Tangkai Bunga yang telah dipanen 
dimasukkan ke dalam plastik yang bemi kapas basah. 
Sebelum tangkai bunga dimasukkan ke dalam larutan 
pengawet (larutan sukrosa 3'% + asam salisilat 150 ppm 
sebanyak 330 ml). ujung tangkai bunga dipotong kembali 1
2 em didalam air agar tidak terjadi air embolism. 

Pengamatan terhadap panjang tangkai bunga dan 
total jumlah kuntum bunga dilakukan sebelum bunga' 
dipanen. Sedangkan pengamatan terhadap jumlah dan 
persentase kuntum bunga mekar, jumlah dan persentase 
kuntum bunga layu, jumlah dan persentase kuntum bunga 
gugur, vase life, volume larutan yang terserap. dan analisis 
kalsium dilakukan setelah bunga dipanen. 
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HASIL PENELITIAN 

Keadaan Umum 
Suhu harian di dalam rumah naungan Kebun Per

cobaan Cikarawang berkisar antara 28.9°C hingga 30°C 
dengan kelembaban 83.7%, intensitas cahaya rata-rata sebe
sar 3716.7 lux. Intensitas cahaya tersebut diduga kurang 
optimal untuk pertumbuhan tanaman anggrek Dendro
bium. Widiastoety et al. (2000) mengemukakan bahwa 
penggunaan naungan 55% (7500-27000 lux) pada angrek 
Dendrobium 'Bali Queen' memberikan produksi bunga 
tertinggi dibandingkan penggunaan naungan 65% (6000
20000 lux) dan 75% (3000-7500 lux). Sementara suhu 
harian di Kebun Anggrek Pak Madnur Cangkurawok berki
sar antara 28·C hingga 30°C dengan kelembaban 80%. In
tensitas cahaya rata-rata di dalam rumah naungan sebesar 
17.250 lux. Intensitas eahaya tersebut diduga sudah optimal 
untuk penumbuhan tanaman anggrek Dendrobium. Menu
rut Gunawan (2006), pada umumnya anggrek yang dibudi
dayakan memerlukan suhu 28 + 2°C. Sementara kelem
baban relatif minimal untuk anggrek adalah 600/0, karena 
kelembaban udara dibawah 600/0 dapat mengurangi 
pertumbuhan dan pembungaan anggrek Dendrobium 
(Withner.1974). 

Selama proses pemeliharaan prapanen di dalam 
rumah naungan, beberapa tanaman terkena penyakit 
bereak daun Cercospora (Cercospora dendrobir). Sementara 
hama yang menyerang tanaman anggrek adalah kumbang 
gajah (Orchidophilus arterrimus Waterhous) yang 
menyerang titik tumbuh. Pengendalian hama ini dilakukan 
secara mekanik dan dengan menyemprotkan insektisida 
pada tanaman anggrek dan media tanam. 

Pada 2-6 hari setelah penyemprotan pertama CaCI2, 
beberapa kuntum bunga mengalami gejala kekeringan. layu 
dan gugur. Untuk penyemprotan berikutnya. volume 
penyemprotan kalsium untuk setiap perlakuan dikurangi 
dad 30 ml per tanaman menjadi 20 ml per tanaman. 
Menurut Chang et al. (2004). kalsium klorida (CaCh) dapat 
mengakibatkan keracunan pada tanaman. Namun, menurut 
Glen (2006). kalsium klorida (CaCh) mengandung unsur 
klorin yang sangat rendah sehingga dapat direkomen
dasikan untuk tanaman anggrek. Adanya gejala plasmolosis 
yang terjadi lebih disebabkan oleh ion Ca2+ dari CaCho 

Kondisi ruang peraga yaitu Laboratorium Produksi 
Tanaman, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Faper
ta, IPB memiliki suhu rata-rata antara 24°C-27°C dengan 
kelembaban relatif antara 80-9()Otb. Suhu dalam ruang 
peraga tersebut sudah cukup optimal untuk pengujian masa 
pajang bunga potong anggrek. 

Selama proses penyimpanan, hampir setiap perlakuan 
terkena serangan cendawan yang ditunjukkan dengan ada
nya gumpalan hifa pada tangkai bunga yang terendam 
larutan. Serangan cendawan ini terutama terjadi pada 14 
dan 16 Hari Setelah Panen (HSP). Kontaminasi bakteri atau 
eendawan akan menyebabkan berkurangnya penyerapan 
air karena tersumbatnya sistem vaskular tanaman (Whealy, 
1992). Mikroorganisme yang tumbuh dalam larutan penga
wet, seperti bakteri, eendawan dan jamur dapat mempro
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duksi etilen dan racun yang dapat mempercepat senesence 
dan mengurangi masa kesegaran bunga potong (Anjum et 
aJ.,2001). 

Panjang Tangkai BUDga 
Pengamatan terhadap laju penumbuhan panjang 

tangkai bunga anggrek tersebut dimulai pada saat 0 Hari 
Setelah Aplikasi (HSA) CaCh hingga 20 HSA. Panjang 
tangkai bunga diukur dari pangkal tangkai bunga hingga 
titik terujung dari tangkai bunga tersebut. Rata-rata 
panjang tangkai bunga anggrek Dendrobium 'Burana Strip' 
pada penelitian ini adalah 23.2 cm. 

300 
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Gambar 1. Pengaruh Aplikasi Kalsium (CaCI2) Prapanen 
terhadap Laju Pertumbuhan Panjang Tangkai Bunga Anggrek 
Dendroblum 'Burana Strip'. 

HasH analisis statistik menunjukkan bahwa penyem
protan kalsium (CaCh) pada saat prapanen tidak mem
berikan pengaruh yang nyata terhadap laju pertumbuhan 
panjang tangkai bunga anggrek Dendrobium 'Burana Strip'. 
Meskipun demikian, panjang tangkai bunga pada perlakuan 
CaCl2 120 ppm terlihat lebih pendek dari panjang tangkai 
bunga pada perlakuan lainnya (Garnbar 1). 

Jumlah Kuntum Bunga Total dan Bunga Mekar 
Total jumlah kuntum bunga tidak berbeda nyata 

antar perlakuan. Rata-rata jumlah kuntum bunga per 
tangkai sebanyak 4 5 kuntum. Hal yang sarna juga 
dilaporkan oleh Picchioni et al (2002), dimana pemberian 
kalsium (CaCh) dengan konsentrasi O. 2.5. 5.0. 10 mM pada 
saat prapanen tidak memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap penarnbahan rata-rata jumlah kuntum bunga per 
tangkai pada bunga potong Luvinus havardii Hal ini bisa 
terjadi diduga karena waktu aplikasi kalsium (CaCb) pada 
penelitian ini terlalu singkat. sehingga pengaruh dad 
aplikasi kalsium (CaCI2) tersebut belum terlihat pada total 
jumlah kuntum bunga anggrek Dendrobium 'Burana Strip'. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa persentase kuntum 
bunga mekar dan semua perlakuan relatif sarna dari awal 
hingga akhir pengamatan (0-18 HSP). Rata-rata kuntum 
bunga dipanen pada saat terdapat 300Al kuntum bunga 
mekar pada satu tangkai bunga. Pada akhir pengamatan (18 

20.0 I---Ji<~--,:~""""'=-------------

HSP) rata-rata persentase kuntum bunga mekar hanya 
mencapai 59.7 %. yaitu sekitar 2-3 kuntum bunga dati total 
5-6 kuntum bunga per tangkai. Dengau demikian tidak 
semua kuntum bunga mekar dengan sempurna. Hal ini 
diduga terjadi karena nutrisi yang berasal dari latutan 
pengawet (sukrosa 3% + asam salisilat 150 ppm) tidak 
terserap hingga kuntum bunga yang berada pada ujung 
tangkai bunga. sehingga kuntum bunga yang berada pada 

. ujung tangkai bunga kekurangan energi untuk mendukung 
proses pemekarannya. Disamping itu adanya serangan 
cendawan pada tangkai bunga merupakan salah satu faktor 
penyebab kuntum bunga tidak dapat menyerap haralnutrisi 
dad larutan pengawet secara optimal. Menurut Anjum et a1. 
(2001) mikroba yang tumbuh dan berkembang dalam 
larutan pengawet dapat berbahaya bagi bunga potong 
karena dapat mengganggu perkembangan bunga potong 
dan dapat mengakibatkan tersumbatnya jaringan xilem dan 
ujung tangkai bunga potong tersebut 

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Kuntum Bunga Mekar 0-18 
HSP pada Perlakuan Kalsium (CaCI2) 

Perlakuan OHSP 2HSP 4HSP 6HSP 8HSP 

CaCI2(ppm) Kuntum bunga mekar 

0 1.7 1.7 1,7 1.9 2.1 
(30.1%) (30.1%) (30.1%) (35,3%) (39.8%) 

40 1.6 1.8 2.1 2,2 2.3 
(33.9%) (42,3%) (47,9%) (50.1%) (52,4%) 

80 1.2 1,3 1,4 1.6 1.7 
(24,4%) (26.7%) (37,8%) (40.0%) (42,8%) 

120 1,1 1.2 1,6 1.7 1.9 
(34,0%1 (36,8%) (48.2%) (53,8%) (57,4%) 

Perlakuan 10HSP 12HSP 14HSP 16HSP 
CaCI2 (ppm) 

Kuntum bunga mekar 

0 2.1 2,4 2,6 2.8 2.9 
(39,8%) (47,0%) (48,6%) (53,2%) (56.0%) 

40 2,7 2.8 3.0 3.0 3,1 
(59,0%) (60,9%) (65.3%) (65,3%) (67.5%) 

80 1.7 1.9 2.0 2,0 2,0 
(42.8%) (46,4%) (48.6%) (48.6%) (48.6%) 

120 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 
(58,8%) (58,8%) (61,0%) (66.6%) (66,6%) 

Katerangan : HSP =Hari Setelah Panen 

Jumlah dan Persentase Kuntum Bunga Layu 
ApIikasi kalsium (CaCh) prapanen tidak berpengaruh 

nyata terhadap jumlah dan persentase kuntum bunga layu 
dari awal pengamatan (0 HSP) hingga akhir pengamatan 
(18 HSP) pada bunga anggrek Dendrobium 'Burana Strip' 
seperti disajikan pada Tabel 2. 

Persentase kuntum bunga layu mulai mengalami 
peningkatan pada 4 HSP. Sebagian besar kuntum bunga 
yang layu adalah kuntum bunga yang belum mekar yaitu 
kuntum bunga yang terdapat pada bagian ujung tangkai 
bunga. Proses pelayuan kuntum bunga yang belum mekar 
tersebut pada sebagian perlakuan lebih cepat dibandingkan 
dengan proses pelayuan pada kuntum bunga yang telah 
mekar. Seperti disebutkan sebelumnya pada peubah jumlah 
dan persentase kuntum bunga mekar. layunya bunga yang 
belum mekar tersebut terjadi diduga karena larutan penga
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wet tidak terse rap oleh tangkai bunga atau tidak mencapai 
ujung bunga sehingga sebagian kunrum bunga tidak 
mendapatkan energi unruk mekar. 

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Kuntum Bunga Layu pada 0
18 HSP pada Perlakuan Kalsium (caCI2). 

Perlakuan OHSP 2 HSP 4 HSP 6HSP 8HSP 
CaCI2 
(ppm) Kuntum bunga mekar 

° 0,0 0,0 0,8 0,9 1,4 
(0,0%) (0,0%) (10,7%) (14,1%) (24,8%) 

40 0,0 0,0 0,2 0,3 0,9 
(0,0%) (0,0%) (1,6%) (3,8%) (13,3%) 

80 0,0 0,0 0,7 0,9 1,1 
(0,0%) (0,0%) (2,2%) (14,4%) (20,8%) 

120 0,0 0,0 0,2 0,8 1,2 
(0,0%) (0,0%) (5,6%) (17,8%) (41,7%) 

Perlakuan 10 HSP 12 HSP 14HSP 16HSP 18 HSP 
CaC!] 

Kuntum bunga layu(ppm) 

° 1,7 2,0 2,6 3,0 3,9 
(29,1%) (32,9%) (43,2%) (53,9%) (65,5%) 

40 1,4 1,8 2,0 2,6 3,1 
(23,4%) (32,4%) (36,9%) (51,0%) (59,8%) 

80 1,3 1,8 2,0 2,8 3,1 
(23,1%) (26,7%) (46,9%) (55,8%) (63,1%) 

120 1,6 1,7 2,2 2,6 2,8 
(41,7%) (45,3%) (59,0%) (64,8%) (71,5%) 

Keterangan : HSP =Hari Setelah Panen 

Tabel 3. Jumlah dan Persentase Kuntum Bunga Gugur pada 
0-18 HSP pada Perlakuan Kalsium (CaCI2). 

Perlakuan OHSP 2 HSP 4HSP 6HSP 8 HSP 
CaCI2 
(ppm) Kuntum bunga gugur 

° 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 
(0,0%) (0,0%) (0,0%) (5,0%) (18,6%) 

40 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 
(0,0%) (0,0%) (1,6%) (3,8%) (3,8%) 

80 0,0 0,0 0,1 0,2 0,7 
(0,0%) (0,0%) (2,2%) (3,6%) (11,7%) 

120 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 
(0,0%) (0,0%) (0,0%) (11,1%) (24,7%) 

Perlakuan 10 HSP 12HSP 14HSP 16HSP 18HSP 
caCI2 
(ppm) Kuntum bunga gugur 

° 1,2 1,6 1,7 2,0 2.6 
(23.6%) (28,6%) (31,4%) (37,0%) (47,4%) 

40 0.6 0,8 1,4 2,2 2.8 
(11,0%) (15,1%) (28,4%) (44,1%) (57,8%) 

80 0,9 1,2 1,3 1,9 2,6 
(15,3%) (22,2%) (24,4%) (44,7%) (56,4%) 

120 1,1 1,6 1,7 2,0 2,2 
(33,9%) (45,3%) (47,5%) (59,0%) (62,6%) 

Keterangan : HSP = Hari Setelah Panen 

Faktor lain yang menyebabkan kuntum bunga cepat . 
layu diduga karena umur sebagian kunrum bunga yang 
terdapat pada ujung tangkai bunga masih terlalu muda pada 
saat dipanen. Nurfitria (2004) mengemukakan, jumlah 
kuncup bunga yang mekar pada saru tangkai bunga banyak 
dipengaruhi oleh umur kematangan bunga, jika bunga 
dipanen terlalu muda akibatnya bunga tidak mampu mekar 
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sempurna bahkan tidak mampu mekar dan akhirnya gugur 
dalam keadaan masih kuncup. 

Jumlah dan Persentase Kuntum Bunga Gugur 
Perlakuan aplikasi kalsium (CaCb) prapanen tidak 

berpengaruh nyata terhadap jumlah dan persentase kunrum 
bunga gugur dari awal pengamatan (0 HSP) hingga akhir 
pengamatan (18 HSP) pada bunga anggrek Dendrobium 
'Burana Strip'. Tabel 3 menunjukkan bahwa kuntum bunga 
mulai gugur pada 4 HSP dan 6 HSP. 

Masa Kesegaran Bunga ( Vase lite) 

Masa kesegaran bunga (vase life) merupakan lamanya 
waktu (hari) bunga diperagaan yang masih layak pajang, 
dihirung sejak awal panen hingga + SOOA> bunga mengalami 
kelayuan (Nurfitria, 2004). HasH analisis sidik ragam 
menunjukkan aplikasi kalsium (CaCh) prapanen tidak 
berpengaruh nyata terhadap masa kesegaran (vase life) 
bunga potong anggrek Dendrobium 'Burana Strip' seperti 
terlihat pada Tabe14. 

Tabel 4. Volume Larutan Pengawet yang Terserap Bunga 
Potong Anggrek pada Perlakuan Kalsium (CaC12) 

Perlakuan Volume larutanVase Life Kandungan caCaCi2 pengawet yang (HSP) (PPM)(ppm) terserap (ml) 

14,7 5,0 7,0 
40° 15,1 2,5 10,5 
80 13,3 2,5 8,5 
120 13,1 3,5 8,4 

Volume l.arutan Pengawet yang Terserap Oleh Bunga 
Volume awal larutan dalam botol pajangan pada 

adalah 330 ml. Volume larutan pada akhir pengamatan 
mengalami pengurangan dan dihirung sebagai volume 
larutan yang terserap (Tabel 4). Boto1 pajangan yang 
digunakan sebagai wadah larutan pengawet ditutup rapat 
dengan plastik selotip agar dapat mengurangi terjadinya 
penguapan (evaporasi) larutan pengawet. Volume larutan 
yang terserap dapat dipengaruhi salah sarunya oleh adanya 
mikroba yang menyerang tangkai bunga selama proses 
penyimpanan. Kontaminasi bakteri atau cendawan akan 
menyebabkan berkurangnya penyerapan air karena 
tersumbatnya sistem vaskular tanaman (Whealy, 1992). 
Mikroba yang tumbuh dan berkembang dalam larutan 
pengawet dapat berbahaya bagi bunga potong karena dapat 
mengganggu perkembangan bunga potong dan dapat 
mengakibatkan tersumbatnya jaringan xilem dan ujung 
tangkai bunga potong tersebut (Anjum et aJ., 2001). 

Peningkatan konsentrasi kalsium dalam larutan 
pengawet diduga meningkatkan tekanan osmotik larutan 
sehingga dapat menghambat laju penyerapan air dan nutrisi 
dari larutan pengawet. Hal ini terlihat dari makin 
rendahnya volume larutan yang terserap dengan 
meningkatnya konsentrasi CaC12 dalam larutan pengawet, 
meskipun secara statistik tidak berbeda nyata. 

Kandungan Kalsium 
Walaupun hasil analisis kalsium pada keempat 

perlakuan menunjukkan rentang nilai yang cukup berbeda 
namun hasil analisis sidik ragam menunjukkan perlakuan 
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aplikasi kalsium (CaCh) prapanen tidak berpengaruh nyata 
terhadap jumlah kalsium yang terserap oleh jaringan bunga 
anggrek Dendrobium 'Burana Strip' seperti disajikan pada 
Tabel4. 

Tabel 4 menunjukkan bahwa jaringan bunga dapat 
menyerap sebagian kedl kalsium yang diaplikasikan 
prapanen. Hal ini didukung oleh hasil pene1itian Picchioni 
et ai. (2002) pada bunga potong Lupinus havardii dimana 
penambahan kalsium (CaCh) dengan konsentrasi 0, 2.5. 5.0, 
dan 10 mM meningkatkan kandungan kalsium dalam 
jaringan mulai dati 5.3 sarnpai dengan 7.6 mg.g·1 berat 
kering. Peningkatan konsentrasi kalsium yang diberikan 
tidak selalu meningkatkan jumlah kalsium yang diserap. 
Konsentrasi yang terlalu tinggi justru dapat menimbulkan 
kerusakan pada bunga. 

KESIMPULAN 

Penyemprotan kalsium (CaCb) pada konsentrasi 0, 
40, 80 atau 120 ppm pada saat prapanen tidak dapat 
meningkatkan jumlah total kuntum bunga per tangkai, 
panjang tangkai bunga. jumlah dan persentase kuntum 
bunga mekar, volume larutan pengawet yang terserap 
selama penyimpanan, kandungan kalsium yang terserap 
jaringan bunga dan masa kesegaran (vase life) bunga potong 
anggrek Dendrobium 'Burana Strip'. Selain itu, 
penyemprotan kalsium (CaCb) saat prapanen pada 
penelitian ini juga tidak mampu menurunkan jumlah dan 
persentase kuntum bunga layu dan jumlah dan persentase 
kuntum bunga gugur anggrek Dendrobium 'Burana 
Strip'selama bunga dalam peragaan. 

Faktor pada saat melakukan penyemprotan di lapang 
penting untuk diperhatikan terutama aplikasi CaCh dengan 
konsentrasi tinggi (80 dan 120 ppm), karena konsentrasi 
kalsium yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya 
kerusakan pada jaringan tanaman akibat keracunan. 

Saran : 
Pemberian kalsium pada saat prapanen disarankan 

dilakukan dengan rentang waktu yang lebih panjang, mulai 
dari fase vegetatif bingga bunga siap untuk dipanen agar 
kalsium yang diberikan telah bereaksi secara optimal pada 
jaringan tanarnan terutama pada jaringan bunga. Selain itu, 
perlu ditinjau kembali mengenai komposisi larutan penga
et yang akan digunakan agar dapat mencegah terjadinya 
kontaminasi oleh mikroba selama bunga diperagaan. 
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