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RINGKASAN 

Pengembangan Wisata Pengamatan dan Konservasi Anggrek Epifit Sepanjang 

Koridor Coban Trisula - Ranu Pani, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 

 

Afifah Nur Aulia, Luchman Hakim, Dian Siswanto 

Program Magister Biologi, Jurusan Biologi, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya 

2019 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan spot menarik keberadaan 

anggrek epifit. Distribusi anggrek epifit tersebar luas disepanjang jalur Coban Trisula - Ranu 

Pani. Keindahan bentuk bunga serta distribusi yang luas menyebabkan anggrek menjadi 

tanaman yang populer atau memiliki daya tarik tersendiri dansering digunakan sebagai 

bahan utama untuk mendapatkan jenis hibrida komersial, sehingga menjadikan anggrek 

terancam punah. Sektor pariwisata menjadi salah satu strategi yang sangat diandalkan dalam 

upaya konservasi alam. Ekowisata sebagai salah satu wisata yang sesuai dengan programnya 

yang terdapat pelestarian keanekaragaman hayati misalnya konservasi anggrek epifit. 

Berkaitan dengan atraksi wisata juga diperlukan konsep koridor yang berfungsi sebagai jalur 

wisata atau lintasan-lintasan yang akan dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi jenis-jenis dan menentukan zonasi tumbuh anggrek epifit pada pohon 

inang, mengidentifikasi jenis-jenis pohon inang dan memetakan distribusinya bagi habitat 

anggrek epifit, menganalisis persepsi wisatawan terhadap potensi anggrek epifit sebagai 

atraksi wisata, serta menyusun desain jalur interpretasi anggrek epifit sepanjang koridor 

Coban Trisula - Ranu Pani. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 sampai dengan Juni 2019 di 

sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu Pani. Analisis dilakukan di Laboratorium 

Taksonomi, Struktur dan Perkembangan Tumbuhan Jurusan Biologi UB, Malang. Survei 

floristik dilakukan dengan eksplorasi sepanjang koridor dari Coban Trisula - Ranu Pani. 

Pengamatan pohon inang dilakukan dengan melakukan pengamatan ciri-ciri morfologi 

individu yang kemudian dimarking menggunakan GPS. Dilakukan identifikasi jenis anggrek 

yang mengacu pada buku Orchids of Java. Kuisioner dibagikan kepada 82 wisatawan yang 

melintasi jalur Coban Trisula-Ranu Pani. Data hasil dianalisis secara statistika deskriptif. 

Data pemetaan dianalisis dengan Software QGIS. Hasil kuesioner dianalisis dengan skala 

Likert dan statistika deskriptif. 

Jenis-jenis pohon inang bagi habitat anggrek epifit di koridor sepanjang Coban Trisula – 

Ranu Pani terdiri dari pohon inang kukrup (Engelhardia spicata), cemara gunung(Casuarina 

junghuhniana), bangkongan(Turpinia sphaenocarpa), Astronea spectabilis, dan jenitri 

(Elaeocarpus genitri ) dimana jenis anggrek epifit yang ditemukan tumbuh mendominasi 

adalah Coelogyne miniata. Jenis pohon inang pasang (Lithocarpus sundaicus), anggrung 

(Trema orientalis), dan pampung (Macropamax dispermus), jenis anggrek epifit yang 

mendominasi adalah Bulbophyllum macrantum. Jenis pohon inang dada putih (Acer 

laurinum) anggrek epifit yang mendominasi adalah Eria bogoriencis. Jenis pohon inang trete 

(Celtis sp.) anggrek epifit yang mendominasi adalah Eria longifolia. Jenis pohon inang tutup 

(Mallotus paniculatus) anggrek epifit yang tumbuh mendominasi adalah Flickingeria 

aureiloba.Jenis pohon inang suren (Toona sureni) anggrek epifit yang tumbuh mendominasi 

adalah Eria hyacinthoides. Jenis-jenis pohon tersebut telah dipetakan menjadi desain jalur 

wisata pengamatan anggrek epifit sebanyak 33 titik pengamatan.  

Penting adanya pemberian informasi atau pengenalan mengenai anggrek epifit sebagai 

salah satu bagian dari keanekaragaman hayati dari kawasan koridor hutan Coban Trisula-

Ranu Pani kepada wisatawan yang berkunjung melalui beberapa cara seperti menyediakan 
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guide. Wisatawan menyatakan setuju bahwa anggrek memiliki daya tarik yang tersendiri. 

Wisatawan menyatakan bahwa sarana dan aksesibilitas di sepanjang koridor Coban Trisula-

Ranu Pani cukup memadai. Wisatawan menyatakan sangat setuju apabila diadakan kegiatan 

atau festival yang berhubungan dengan konservasi tumbuhan anggrek epifit. 

Pembagian desain jalur dibagi menjadi empat area yang terdiri dari Coban Trisula, Desa 

Ngadas, Jemplang, dan Ranu Pani. Hal ini didasarkan pada pengelolaan kawasan yang 

berbeda. TNBTS membagi kawasan ke dalam sistem zonasi diantaranya zona inti, zona 

pemanfaatan, zona rimba, zona rehabilitasi, zona tradisonal, zona religi, zona khusus, 

sehingga Coban Trisula masuk ke dalam zona inti, pemanfaatan dan rimba, Desa Ngadas 

masuk ke dalam zona pemanfaatan dan zona tradisional, Jemplang masuk ke dalam zona 

inti, rehabilitasi, pemanfaatan dan rimba dan Ranu Pani masuk ke dalam zona pemanfaatan, 

inti dan rehabilitasi. Dimana wisatawan biasanya hanya diijinkan pada kawasan yang berada 

pada zona pemanfaatan, sehingga rekomendasi program wisata yang disarankan yaitu 

Orchid watching.  
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SUMMARY 

Tourism Development of Epiphytic Orchid Observation and Conservation along 

the Coban Trisula Corridor - Ranu Pani, Bromo Tengger Semeru National Park 

 

Afifah Nur Aulia, Luchman Hakim, Dian Siswanto 

Biology Master Program, Department of Biology 

Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Brawijaya University 

2019 

 

Bromo Tengger Semeru National Park (TNBTS) is an ecosystem for the existence of 

epiphytic orchids. The distribution of epiphytic orchids is widely distributed along the Coban 

Trisula – Ranu Pani. The beauty of flower forms and extensive distribution causes orchids 

to have special charms and are often used as the main source for obtaining commercial 

hybrids, thus, it is making them to be extinct. The tourism sector is one of the most reliable 

strategies in nature conservation efforts. Ecotourism is one of the programs that preserve 

biodiversity such as epiphytic orchid conservation. Regarding tourist attractions, a corridor 

concept that functions as a tourist route or trajectory will be needed. This study aims to 

identify the types and determine the zoning of epiphytic orchid growth in the host tree, 

identify host tree species and map their distribution to the epiphytic orchid habitat, analyze 

tourist perceptions of the potential epiphytic orchids as tourist attractions, and compile the 

pathway design of the epiphytic orchid interpretation along the CobanTrisula corridor up to 

Ranu Pani. 

This research was conducted in October 2018 until June 2019 along the corridor of Coban 

Trisula – Ranu Pani. Additionally, the data analysis was conducted at the Laboratory of 

Taxonomy, Structure and Plant Development of the Department of Biology, Malang. The 

floristic survey was carried out with exploration along the corridor from Coban Trisula to 

Ranu Pani. In addition, Observation of host trees is carried out by observing the 

morphological characteristics of individual which is marked using GPS. Identification of 

orchid species refers to the Orchids of Java book. Questionnaires were distributed to 82 

tourists who crossed the Coban Trisula - Ranu Pani route. Data results were analyzed 

descriptively statistically. Mapping data was analyzed using QGIS Software. The results of 

the questionnaire were analyzed with a Likert scale and descriptive statistics. 

Host tree types for epiphytic orchid habitat in the corridor along the Coban Trisula – Ranu 

Pani were Kukrup (Engelhardia spicata), Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana), 

Bangkongan (Turpinia sphaenocarpa), Astronea spectabilis, and Jenitri (Elaeocarpus 

genitri) the dominant type of epiphytic orchid was Coelogyne miniata. The host tree Pasang 

(Lithocarpus sundaicus), Anggrung (Trema orientalis), and Pampung (Macropamax 

dispermus), the dominant type of epiphytic orchid was Bulbophyllum macrantum. The host 

tree Dada Putih (Acer laurinum) the dominant type of epiphytic orchid was Eria 

bogoriencis.The host tree Trete (Celtis sp.) the dominant type of epiphytic orchid was Eria 

longifolia. The host tree Tutup (Mallotus paniculatus) the dominant type of epiphytic orchid 

was Flickingeria aureiloba. The host tree Suren (Toona sureni) the dominant type of 

epiphytic orchid is Eria hyacinthoides. The tree species was been mapped into the design of 

the tourist pathway in 33 observation points. 

It was important to provide information or introduction to epiphytic orchids as part of the 

biodiversity of the Coban Trisula - Ranu Pani forest corridor to tourists through several ways 

such as providing a guide. Tourists agree that orchids have their own charm. Tourists stated 

that facilities and accessibility along the Coban Trisula - Ranu Pani corridor were sufficient. 

Tourists strongly agree activities or festivals related to the conservation of epiphytic orchid 

plants are needed. 
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The distribution of the track design was divided into four areas consisting of Coban 

Trisula, Ngadas Village, Jemplang, and Ranu Pani. Moreover, Bromo Tengger Semeru 

National Park divided into zoning systems including core zones, utilization zones, jungle 

zones, rehabilitation zones, traditional zones, religious zones, special zones, so that Coban 

Trisula entered the core zone, utilization and jungle zone. Ngadas Village entered into the 

utilization zone and traditional zone.Jemplang entered into the core zone, rehabilitation, 

utilization and jungle and Ranu Pani entered into the utilization, core and rehabilitation 

zones. Where tourists were usually only permitted in areas that were in the utilization zone, 

so tourism program recommendation was Orchid watching. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan spot menarik 

keberadaan anggrek epifit. TNBTS ini merupakan salah satu Taman Nasional yang ada di 

Jawa Timur yang memiliki tipe ekosistem submontana, montana dan subalpin(Pranata, 

2005).Tipe ekosistem tersebut menjadi habitat spesifik tumbuhan anggrek epifit.Taman 

Nasional Bromo Tengger Semeru-Arjuno  juga merupakan salah satu cagar biosfer yang ada 

di Pulau Jawa dan merupakan bagian dari wilayah Indo - Malaya. Cagar biosfer tersebut 

terletak di daerah pegunungan dari gunung berapi aktif yaitu Gunung Bromo dengan 

ketinggian sekitar 2.392 mdpl, dan Tengger Semeru, Arjuno dan Gunung Welirang. Area 

inti dari cagar ini menggabungkan pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1.000 mdpl 

yang ditutupi dengan hutan hujan tropis. Beberapa jenis ekosistem terestrial dirtemukan di 

cagar alam termasuk kawasan budidaya, hutan sekunder dan hutan primer. Hutan primer 

juga mencakup hutan hujan dataran rendah, hutan hujan pegunungan, gurun, savana dan 

ekosistem sub-alpine. Tercatat bahwasannya terdapat sekitar 1.025 spesies flora termasuk 

226 spesies yang merupakan famili Orchidaceae dan 260 spesies yang tercatat sebagai 

tanaman obat tradisional dan tanaman hias (UNESCO, 2015).  

Distribusi anggrek epifit tersebar luas disepanjang jalur Coban Trisula sampai dengan 

Ranu Pani. Anggrek merupakan salah satu tumbuhan dengan tingkat keanekaragaman yang 

cukup tinggi. Keindahan bentuk bunga serta distribusi yang luas menyebabkan anggrek 

menjadi tanaman yang populer atau memiliki daya tarik tersendiri dansering digunakan 

sebagai bahan utama untuk mendapatkan jenis hibrida komersial,sehingga menjadikan 

anggrek terancam punah. 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dibagi ke dalam sistem zonasi, 

diantaranya zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, zona rehabilitasi, zona tradisional, 

zona religi, zona khusus (TNBTS, 2019). Dimana zona yang letak, kondisi, dan potensi 

alamnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata maupun jasa lingkungan. Hal ini 

yang menjadikan kawasan tersebut banyak terjadi degradasi hutan yang dialihfungsikan 

untuk daerah pemukiman, perkebunan bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu 

pengganggu dari keberadaan flora maupun fauna. Mengingat kawasan sepanjang koridor 

Coban Trisula - Ranu Pani juga merupakan jalur wisatawan atau akses jalan menuju kawasan 

wisata Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Banyak anggrek yang dulunya masih sangat 
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mudah untuk dijumpai pada setiap ranting pohon inang tertentu akan tetapi sekarang sulit 

memperoleh kembali, bahkan ada beberapa jenis anggrek yang sudah dianggap punah yang 

juga diebabkan karena banyaknya eksplorasi tersebut dan perdagangan ilegal (Whitten, 

1992). 

Sektor pariwisata merupakan sektor yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat. 

Sektor pariwisata ini menjadi salah satu strategi yang sangat diandalkan dalam upaya 

konservasi alam karena melihat pariwisata sendiri menjadi sangat populer dan menarik 

dikalangan masyarakat. Salah satu pariwisata tersebut adalah ekowisata. Menurut The 

International Ecotourism Society (TIES) (2006) ekowisata adalah kegiatan perjalanan 

wisata yang dikaji secara terlatih, profesional dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu 

sektor usaha ekonomi, dimana wisata tersebut juga  mempertimbangkan warisan budaya, 

partisipasi dan kesejahteraan masyarakat lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya 

alam dan lingkungan.Ekowisata sebagai salah satu programnya yaitu pelestarian 

keanekaragaman hayati misalnya konservasi anggrek epifit.  

Identifikasi anggrek epifit untuk mengetahui karakter morfologi dan fisiologi seperti 

warna bunga, ukuran dan tipe bunga yang dapat memberikan informasi tentang spesies 

anggrek epifit yang ditemukan. Identifikasi guna mendukung data pemetaan sumber daya 

lahan suatu daerah melalui tutupan lahan dengan menggunakan Data Citra Satelit dilakukan 

untuk membantu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan 

melalui basis data potensi tutupan lahannya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber 

daya lahan secara optimal (Rahmad, 2002). Salah satu pertimbangan yang dijadikan dasar 

dalam penataan ruang adalah nilai biodiversitas dari spesies penyusun kawasan tersebut 

(Lubis, 2006).  

Suatu perencanaan destinasi wisata harus memperhatikan distribusi atraksi atau potensi 

daerah tertentudengan lintasan-lintasan atau jalur wisata yang akan dibuat dengan 

pertimbangan tertentu. Sebuah destinasi harus terdiri dari komponen-komponen utama, yaitu 

pintu masuk (gateway), jalan atau lintasan (corridors), komunitas (community), dan komple 

atraksi (attraction complex). Koridor yang merupakan area yang relatif sempit memanjang 

dan secara khas berbeda dengan kedua sisi area disekitarnya. Koridor yang merupakan 

bagian dari lansekap dimana menyelidiki pola-pola spasial atau keruangan (Hakim, 2004). 

Koridor merupakan fitur geografis penting untuk evaluasi biologi konservasi dan 

keanekaragaman hayati. Identifikasi dan pemetaan koridor biasanya didasarkan pada 

interpretasi visual dari pola pergerakan (koridor fungsional) atau peta habitat (koridor 

struktural) (Vogt et al., 2007).Misalnya yang sudah banyak dilakukan adalah pada pemetaan 



3 
 

koridor burung, tetapi untuk anggrek selama ini masih sedikit yang mengembangkan. 

Adanya konsep koridor ini sehingga berkaitan dengan atraksi wisata yang berfungsi sebagai 

jalurwisata atau lintasan-lintasan yang akan dibuat dengan memperhatikan 

beberapapertimbangan (Hakim, 2004). 

Keragaman jenis anggrek epifit tersebut yang berpotensi sebagai suatu atraksi wisata 

menjadi salah satu strategi upaya konservasi yang didukung dengan keanekaragaman flora 

di dalamnya seperti keberadaan pohon inang (Sabran dkk, 2004). Hal inilah yang 

menjadikan penelitian untuk mengidentifikasi jenis-jenis anggrek epifitpenting dilakukan 

dimana informasi yang didapatkan diharapkan dapat mendukung pelestarian anggrek epifit 

dan potensinya sebagai atraksi wisata di kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger 

Semeru.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini diantaranya adalah : 

1. Apa saja jenis-jenis dan zonasi tumbuh anggrek epifit pada pohon inang sepanjang 

koridor Coban Trisula - Ranu Pani?  

2. Apa saja jenis-jenis pohon inang dan distribusinya bagi habitat anggrek epifit sepanjang 

koridor Coban Trisula - Ranu Pani?  

3. Bagaimana persepsi wisatawan terhadap potensi anggrek sebagai atraksi wisata 

sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu Pani?  

4. Bagaimana desain jalur interpretasi anggrek epifit sepanjang koridor Coban Trisula - 

Ranu Pani? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah : 

1. Mengidentifikasi jenis-jenis dan menentukan zonasi tumbuh anggrek epifit pada pohon 

inang sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu Pani 

2. Mengidentifikasi jenis-jenis pohon inang dan memetakan distribusinya bagi habitat 

anggrek epifit sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu Pani 

3. Menganalisis persepsi wisatawan terhadap potensi anggrek epifit sebagai atraksi wisata 

sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu Pani 

4. Menyusun desain jalur interpretasi anggrek epifit sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu 

Pani 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah : 

1. Memberikan informasi terkait keberadaan anggrek epifit dan pohon inang untuk database 

pada area sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu Pani 

2. Memberikan referensi rekomendasi bagi perencanaan dan pembangunan Taman Nasional 

Bromo Tengger Semeru sebagai objek dan destinasi wisata berbasis ekowisata dalam 

upaya konservasi tumbuhan anggrek epifit. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ekowisata 

Pengelolaan ekowisata ini dimaksudkan untuk meminimalkan dampak terhadap 

lingkungan hidup, memberikan pendidikan yang berasaskan lingkungan hidup, sumbangan 

kepada upaya konservasi dan meningkatkan perekonomian demi menunjang kesejahteraan 

untuk masyarakat lokal (World Tourism Organization, 2002). Merujuk pada Hendarto 

(2008), sebuah perjalanan dapat dikategorikan sebagai ekowisata bila mempunyai 

komponen-komponen: 1. memberi sumbangan pada konservasi biodiversitas; 2. menopang 

kesejahteraan masyarakat lokal;  3. menginterpretasikan pengalaman-pengalaman yang 

diperoleh dalam kehidupan kesehariannya; 4. melibatkan tanggung jawab wisatawan dan 

industri pariwisata. Wisata ekologis merupakan suatu bentuk pemanfaatan sumberdaya alam 

dimana alam menjadi fokus atau objek wisata yang disuguhkan untuk kepuasan manusia 

(Yulianda, 2007). 

Ekowisata adalah wisata alam yang memiliki dampak ringan yang menyebabkan 

terpeliharanya spesies dan habitatnya secara langsung dan peranannya dalam pelestarian dan 

atau secara tidak langsung dengan memberikan pandangan kepada masyarakat setempat 

untuk membuat masyarakat setempat dapat menaruh nilai dan melindungi wisata alam dan 

kehidupan lainnya sebagai sumber pendapatan. Menurut The International Ecotourism 

Society (TIES) (2006) ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dikaji secara 

terlatih, profesional dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor usaha ekonomi, 

dimana wisata tersebut juga  mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan 

kesejahteraan masyarakat lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan 

lingkungan. 

Ekowisata merupakan salah satu usaha ekonomi dengan operasional jasa ekowisata yang 

sederhana dan efisien. Karakteristiknya adalah jumlah rombongan pengunjung rendah (low 

volume), pelayanan berkualitas (high quality) dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi 

(high value added). Pasar ekowisata adalah pengunjung seluruh dunia yang menguasai 

teknologi informasi (IT), ketrampilan dan layanan secara intensif, mengandung layanan 

pendidikan terhadap lingkungan dan budaya, keterlibatan penduduk lokal sebagai subyek 

pembelajaran konservasi lingkungan dan budaya (Ardika, 2003).Karakteristik yang 

membedakannya antara ekowisata dengan wisata massal/konvensional diantaranya adalah 

(Sastrayuda, 2010); 
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1. Kegiatan wisata, berkaitan dengan konservasi lingkungan. Meskipun motif ekowisata 

memiliki keterkaitan dengan beberapa prinsip pengembangan ekowisata namun di 

dalamnya terkandung makna untuk turut serta melestarikan ekonomi lingkungan. 

Bilamana wisatawan memiliki keterlibatan langsung dalam pelestarian lingkungan, 

diharapkan kesadaran akan keberadaan sumber daya dan lingkungan memudahkan 

wisatawan untuk terlibat dalam berbagai upaya pelestarian/konservasi. 

2. Usaha pariwisata tidak hanya menyiapkan sekedar atraksi wisata, akan tetapi 

menawarkan pula peluang untuk menghargai lingkungan secara berkesinambungan. 

3. Usaha pariwisata memiliki tanggung jawab ekonomi dalam pelestarian lingkungan hijau 

yang dikunjungi dan dinikmati wisatawan melalui berbagai kegiatan yang dapat 

menghasilkanpendapatan yang dapat dikembalikan bagi kepentingan konservasi 

lingkungan dan kunjungan wisatawan untuk pengembangan lingkungan yang 

berkelanjutan yang dapat dinikmati olehpara pecinta dan pemelihara lingkungan 

berikutnya. 

4. Usaha pariwisata yang lebih banyak menggunakan saranatransportasi lokal, 

saranaakomodasi lokal, yang dikelola masyarakatsetempat dan membedakan kehidupan 

masyarakat setempat dalammenumbuhkan pendapatan masyarakat dari berbagai kegiatan 

yangdiakibatkan oleh kegiatan wisatawan di lokasi ekowisata yangdikunjunginya dan 

berdampak kepada tumbuhnya inovasi, kreativitasmasyarakat dalam menggali berbagai 

sumber kegiatan positif yangmenunjang terhadap interaksi lingkungan. Bilamana 

terdapatinteraksi positif antara inovasi dan kreativitas masyarakat denganwisatawan-eko, 

diharapkan terdapat saling pengertian terhadap apayang boleh dilakukan wisatawan atau 

apa yang harus dibatasi olehmasyarakat terhadap potensi sumber daya yang dijadikan 

dasarpengembangan ekowisata dan dasar pengembangan inovasikreativitas masyarakat 

untuk mendorong pertumbuhan ekowisata didaerahnya. 

Pengembangan dan pembinaan ekowisata integratif,dibutuhkan beberapa pendekatan, 

antara lain (Sastrayuda, 2010); 

1. Pendekatan lingkungan 

Definisi maupun prinsip-prinsip ekowisata mempunyai implikasilangsung kepada 

wisatawan dan penyedia jasa perjalanan wisatawan.Wisatawan dituntut untuk tidak hanya 

mempunyaikesadaranlingkungan dan kepekaan sosial budaya yang tinggi, tetapi mereka 

harusmampu melakukannya dalam kegiatan wisata melalui sifat-sifat empatiwisatawan, 

digugah untuk mengeluarkan pengeluaran ekstra untukpelestarian alam. Analisis yang 

mendalam terhadap pihak-pihak yangberkepentingan terhadap pelestarian dan konservasi 
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lingkungan perludilakukan untuk menemu kenali pihak yang berpentingan 

danmemanfaatkan lingkungan sebagai bagian dari kehidupannya.Pertumbuhan ekonomi dan 

perubahan karakteristik psikografis dandemografis wisatawan di negara asal, menciptakan 

kelompok pasardengan penghasilan yang tinggi dan harapan yang berbeda dalammelakukan 

perjalanan wisata. Kondisi ini menyebabkan paket-paketwisata konvensional mulai 

ditinggalkan dan makin besarnya permintaanperjalanan wisata jenis baru yang lebih 

berkualitas dan mengandalkanlingkungan sebagai obyek dan daya tarik wisata yang 

dikunjungi.Mereka memiliki pandangan yang berubah, terutama penghargaan 

akanlingkungan dan perbedaan budaya. Pergeseran paradigma gaya hidupwisatawan 

sebagaimana di atas, tentunya akan sangat penting dicermati 

agar dalam pengembangan dan pembinaan ekowisata diberbagai kotadan kabupaten tidak 

hanya sekedar membuat kebijakan pengembanganekowisata, akan tetapi 

memilikipendekatan dalam perencanaan yangholistis dengan menerapkan keseimbangan 

hubungan mikro (manusia)dan makro (alam) untuk mencegah ketidakadilan, kesalahan 

danperusakan terhadap alam dan budaya. Pendekatan yangberkesinambungan tersebut, 

mengingatkan kepada para pelaku yangterkait alam pengembangan ekowisata untuk 

senantiasa mengendalikandiri (self control), mempertimbangkan manfaat sebesar-besarnya 

untukmelestarikan alam dan lingkungannya serta keseimbangan budaya yangpada gilirannya 

secara menyeluruh pada tingkat lokal, regional, nasionaldan internasional, termasuk 

masyarakat penduduk asli. 

2. Pendekatan partisipasi dan pemberdayaan 

Pendekatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat setempatpengembangan 

ekowisata,harus mampu menghasilkan modelpartisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat 

setempat dilibatkandalam penyusunan perencanaan sejak awal, dimana masyarakat 

dapatmenyampaikan gagasan-gagasan yang dapat memberikan nuansaParticipatory 

Planning, dan mendorong mereka mengembangkangagasan murni tanpa pengendalian dan 

pengarahan terkendali daripihak-pihak berkepentingan. Beberapa unsur yang mampu 

mendoronggagasan adalah ekonomi, konservasi, sosial, politik, regulasilingkungan, 

pemberdayaan dan reklamasi lingkungan yang rusak,pemberdayaan seni budaya lokal dan 

lain-lain. 

3. Pendekatan sektor publik 

Peran sektor publik sangat penting dalam pembinaan otoritas untukmenyusun kebijakan 

danpengendalian tentang manfaat sumber dayaalam dan lingkungan. Pendekatan ini 

pemerintah memiliki otoritasdalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan program 
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danpembiayaan sektor pembangunan lingkungan dan kepariwisataan yangmemiliki 

mekanisme kerjasama baik secara vertikal maupun horizontaldan structural. 

4. Pendekatan pengembangan infrastruktur 

Penyediaan infrastruktur dasar adalah merupakan kegiatan pentinguntuk memperkuat 

pengembangan ekowisata. Jalan, jembatan, airbersih, jaringan telekomunikasi, listrik dan 

sistem pengendalian danpemeliharaan lingkungan, merupakan unsur-unsur fisik yang 

dibangundengan cara menghindari perusakan lingkungan atau menghilangkanranah 

keindahan pada lokasi ekowisata. Teknologi tinggi harus mampumenghindari kerusakan 

lingkungan dan kerusakan pemandangan yangbertolak belakang dengan konfigurasi alam 

sekitarnya. 

5. Pendekatan pengendalian dampak ekologi pariwisata 

Pengembangan ekologi pariwisata berdampak kepada pemanfaatansumber daya yang 

tersedia seperti terhadap areal yang digunakan,banyaknya energi yang terpakai, banyaknya 

sanitasi, polusi suara danudara, tekanan terhadap flora dan fauna serta 

ketidakseimbanganlingkungan terkait dengan itu 

6. Pendekatan zonasi kawasan ekowisata 

Zoning peletakan fasilitas ekowisata dibedakan dalam tiga zonasi yaitu zonainti, zona 

penyangga, zona pelayanan dan zona pengembangan. 

1. Zona Inti : dimana atraksi/daya tarik wisata utama ekowisata. 

2. Zona Antara (Buffer Zone) : dimana kekuatan daya tarik ekowisatadipertahankan 

sebagai ciri-ciri dan karakteristik ekowisata yaitumendasarkan lingkungan sebagai yang 

harus dihindari daripembangunan dan pengembangan unsur-unsur teknologi lain 

yangakan merusak dan menurunkan daya dukung lingkungan dan tidaksepadan dengan 

ekowisata. 

3. Zona Pelayanan : wilayah yang dapat dikembangkan berbagaifasilitas yang dibutuhkan 

wisatawan, sepadan dengan kebutuhanekowisata. 

4. Zona Pengembangan : areal dimana berfungsi sebagai lokasibudidaya dan penelitian 

pengembangan ekowisata. 

 

2.2 Biologi Anggrek 

Anggrek merupakan tumbuhan yang termasuk anggota dari Famili Orchidaceae (Sutiyoso 

& Sarwono, 2006). Anggrek telah lama dikenal oleh masyarakat dan telah banyak 

dibudidayakan (Prihatman, 2000). Hal ini membuat pertumbuhan dan perkembangan 

anggrek bermanfaat bagi masyarakat untuk menunjang perekonomian. Seiring dengan 
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pentingnya manfaat anggrek tersebut menjadikan sebagai upaya peningkatkan tingkat 

konservasi anggrek yang memiliki kemudian berpotensi menjadi sebuah atraksi wisata. 

Menurut Darmono (2007) anggrek memiliki bunga yang  warna dan ukuran dengan ciri-ciri 

yang unik yang menjadi daya tarik bagi pecinta anggrek. Terdapat banyak variasi terkait 

bunga anggrek yaitu variasi warna, mulai dari warna cerah hingga warna gelap. Begitu pula 

dengan ukuran bunga, sebagian berukuran kecil dan sebagian lain berukuran besar. Bentuk 

bunga anggrek juga bervariasi dan memiliki keunikan tersendiri, yakni berbentuk bulat, 

bintang, kriting atau bertanduk. Jumlah kuntum bunganya ada yang tunggal, tetapi ada pula 

yang majemuk. 

Bunga anggrek tersusun atas karangan bunga. Satu karangan terdiri atas jumlah kuntum 

yang berbeda-beda yaitu yang terdiri dari satu sampai banyak kuntum. Bunga anggrek 

memiliki lima bagian utama (Gambar 1), 6  yaitu sepal (daun kelopak) yang berjumlah tiga 

buah, bagian atas disebut sepal dorsal, dan dua bagian lain disebut sepal lateral.Karangan 

bunga muncul dari batang diantara daun yang berurutan dari satu sisi ke sisi yang lain yang 

mana daun tua pada bagian tengah akan gugur. Bunga anggrek terdiri dari kelompok yang 

mana terdapat dua atau tiga pada setiap cabang. Semua anggrek emmiliki tiga kelopak dan 

tiga sepal (segmen luar) sehungga menjadi enam helai. Tiga helai sepal pada bunga anggrek 

tersebut akan mulai membuka terlebih dahulu pada saat bunga anggrek tersebut mulai mekar. 

Ketiga sepal secara umum berbentuk hampir ama  yaitu sepal bagian atas yang disebut 

dengan sepal dorsal dan kedua sepal yang lain disebut dengan sepal lateral yang terletak di 

sebelah kiri, kanan dan bawah. Ketiga sepal terletak di dalam satu lingkaran dengan bagian 

sela ketiga sepal yang terdapat tiga lembaran yang disebut petal. Petal ini terbungkus oleh 

sepal, ketiga petal disebut dengan daun mahkota. Kedua petal paling memiliki bentuk yang 

sama, sedangkan petal yang ketiga bentuknya berlainan yang disebut dengan labellum. 

Labellum pada anggrek berbeda-beda bentuknya yang menjadikan ciri keunikan dari spesies 

anggrek tersebut. Hal ini dikarenakan labellum memiliki warna dan bentuk yang beragam 

yang berguna sebagai daya tarikbagi lebah untuk menghisap madu untuk membantu 

penyerbukan. Bunga anggrek juga memiliki collum (tugu) yang merupakan tempat 

kedudukan kelamin jantan dan betina (Arditti, 1992). 

Bagian bunga anggrek pada bagian gymnaecium (putik) yang menjadi salah satu ciri khas 

dimana bersatu dengan benang sari. Bentuk gymnaecium dan benang sari merupakan satu 

kesatuan yang berbentuk tiang yang disebut dengan gymnastemium. Anggrek disebut juga 

gynandrae karena putik dan benang sarinya bergabung menjadi satu. Gynastemium atau 

gynaecium yang terdapat kepala putik (stigma) dalam satu lubang. Stigma di dalmnya 
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terdapat getah yang berfungsi untuk menerima tepung sari yang umumnya mengelompok 

menjadi satu masa yang keras yang disebut dengan pollinia. Setiap genus memiliki pollinia 

yang jumlahnya berbeda-beda, genus Vanela memiliki dua pollinia, genus Cattlea 

mempunyai empat pollinia dan genus Spathoglotis memiliki enam dan delapan pollinia. 

Bakal buah pada anggrek menjadi satu dengan tangkai bunga dan bentuknya selalu dibawah 

gynaecium dimana sepal dan petal merupakan bagian dari gynaecium (Gunawan, 2000). 

 

 

         (Armstrong, 2003) 

Gambar 1. Struktur umum bunga anggrek 

 

Tipe pertumbuhan batang anggrek epifit dibedakan menjadi tiga tipe yaitu monopodial, 

simpodial dan psedomonopodial. Dimana monopodial merupakan tipe pertumbuhan batang 

pada anggrek apifit yang memiliki satu tipe pertumbuhan saja yaitu vertikal yang tumbuh 

dari puncak vegetatif. Tipe ini tumbuh secara terus menerus tanpa fase istirahat, batangnya 

tahan kekringan dan merupakan akar tinggal. Simpodial merupakan tipe pertumbuhan 

anggrek dengan dua jenis tipe pertumbuhan yaitu pertumbuhan vertikal dengan ciri 

pertumbuhan batang umbi semu (pseudobulb) dan pertumbuhan horizontal dengan ciri 

pertumbuhan akar tinggal (rhizome) (Bandisch, 2002). Tunas bawah mengisi pseudobulb  

yang lama dengan cadangan makanan. Pertumbuhan batang (umbi semu) akan berhenti bila 

mencapai batas amksimum yang disertai tumbuh bunga dengan tangkai yang muncul dari 

 

 

anther cap 

anther 

sticky stigma 

base of column 

column (gynandrium) 

 

 
 

lip (labellum) 

S=sepal (3) P =petal (3) 
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pucuk atau yang dekat dengan pucuk, sisi batang maupun dari akar tinggal (Arditti, 1992). 

Pseudomonopodial merupakan jenis pertumbuhan batang anggrek yang memiliki dua tipe 

seperti monopodial yang memilki pertumbuhan secara vertikal tak terbatas dan terdapat 

rhizome yang tumbuh secara horizontal dengan batang baru tumbuh seperti tipe simpodial 

(Bose& Bhattacharjee, 1989).  

 

2.3 Ekologi Anggrek 

Habitat tumbuhan anggrek epifit secara alami hidup menempel di pepohonan, dahan 

pohon dan beberapa ditemukan menempel pada bebatuan. Pohon inang adalah sebagai 

tempat hidup anggrek yang berguna untuk mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang 

baik bagi anggrek. Anggrek epifit mampu tumbuh dengan subur pada saat dipindahkan pada 

inang lainnya namun juga tidak terdapat indikasi adanya hubungan khusus antara anggrek 

dan inangnya (Johanson, 1975). 

Pohon inang anggrek epifit sebagian besar merupakan anggota dari Famili Araliaceae, 

Fagaceae, Myrtaceae, Theaceae, Sthyracaceae, dan Anacardiceae. Jenis pohon inang yang 

banyak digunakan menjadi habitat hidup oleh anggrek pada umumnya memiliki tekstur kulit 

batang pohon yang rata, kasar dan sedikit mengelupas, sehingga banyak debu yang 

menempel pada batang pohon. Debu yang terkumpul dalam waktu yang lama akan 

menumpuk dan tersiram oleh air hujan sehingga menyebabkan batang pohon tersebut dakam 

kondisi lembab. Kondisi lembab merupakan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan 

anggrek epifit (Yahman, 2009). Menurut Amalia (2004) tipe kulit batang pohon yang rata 

dan sedikit mengelupas terdapat banyak jumlah individu epifitnya. Sebagian anggrek sangat 

peka terhadap ketinggian tempat, dikarenakan perbedaan ketinggian tempat berarti 

perbedaan suhu udara. Dresseler (2000) mengemukakan bahwa salah satu perbedaan cara 

hidup tumbuhan epifit dan terestrial adalah dalam hal kebutuhan cahaya matahari. Jenis yang 

membutuhkan banyak cahaya akan tumbuh sebagai jenis epifit. 

 

2.4 Konsep Koridor dalam Konservasi dan Pengembangan Wisata Alam 

Degradasi lahan oleh manusia telah mengakibatkan hilangnya luasan dan fragmentasi 

dari habitat alami yang dapat menyebabkan kepunahan global. Koridor yang merupakan 

jalur atau rute yang memfasilitasi pergerakan organisme antara habitat yang satu dengan 

yang lain, sehingga koridor digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dan memulihkan 

suatu ekosistem dari keanekaragaman hayati (Hilty et al., 2006). Koridor merupakan 

gambaran geografis yang penting digunakan sebagai evaluasi biologi konservasi dan 
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keanekaragaman hayati. Pemetaan kawasan koridor biasanya didasarkan pada interpretasi 

visual dari pola pergerakan (koridor fungsional) atau peta habitat (koridor struktural) dan 

klasifikasi lahan (Vogt et al., 2007).  

Suatu perencanaan harus memperhatikan distribusi atraksi atau potensi daerah 

tertentudengan lintasan-lintasan atau jalur wisata yang akan dibuat dengan memperhatikan 

beberapapertimbangan (Hakim, 2004). Akibat degradasi lahan yang semakin besar akan 

mengakibatkan hilangnya habitat dan fragmentasi memilikiimplikasi yang mendalam untuk 

konservasi flora dan fauna di seluruh dunia. Dampak terbesar bagi satwa liar adalah 

hilangnya spesies dan fragmen lansekap, perubahan dalam komposisi kumpulan fauna dan 

proses ekologi yang melibatkan perubahan dalam spesies hewan (Bennett, 2003). Pemetaan 

koridor secara akurat dan berulang dapat membantu untuk memahami peran koridor ekologis 

dan untuk mengetahui basis datapeta sebagai input dan pengolahan data spasial distribusi 

objek yang menarik dan klasifikasi lahan.  Konsisten pemetaan dan analisis koridor atas area 

yang besar dan skala banyak pengamatan akan memungkinkan ekologi untuk lebih 

mengatasi dengan konsep koridor dalam biologi konservasi dan pengambilan kebijakan. 

Dalam terbentuknya matriks pertanian dari tanaman dan padang rumput, kumpulan burung 

telah menunjukkan perubahan dalam menanggapi manajemen lahan dan gradien 

intensifikasi. Secara khusus, populasi burung pada lahan pertanian dan taksa lain mungkin 

mengalami penurunan respon terhadap perubahan dalam pengelolaan lahan, intensitas 

penggembalaan dan pengolahan tanah. Studi terbaru menunjukkan bahwa daerah yang 

kurang dikelola secara intensif dalam matriks juga dapat bertindak untuk meningkatkan 

permeabilitas (kemampuan spesies untuk bergerak melintasi lansekap) dari matriks, 

sehingga meningkatkan konektivitas lansekap untuk spesies yang peka terhadap fragmentasi 

(Collard et al., 2009). Desain koridor dan lansekap juga mempengaruhi keberadaan primata 

(Nasi et al., 2008).  

Hilangnya suatu habitat dan fragmentasi lingkungan alam dan implikasinya terhadap 

konservasi flora dan fauna yang penting secara global. Penyediaan "koridor" untuk 

menghubungkan habitat terisolasi adalah salah satu rekomendasi praktis pertama berasal dari 

penelitian terhadap fragmentasi habitat. Konsep ini telah terbukti menarik bagi perencana, 

pengelola lahan dan masyarakat. Pola lansekap yang mempromosikan konektivitas spesies, 

komunitas biologis dan proses ekologi merupakan elemen kunci dalam konservasi alam di 

lingkungan diubah oleh dampak manusia. Penting untuk dicatat bahwa habitat linear dan 

habitat lain menghubungkan (atau keterkaitan) di lansekap, memiliki peran ekologi yang 

lebih luas dari sekedar membantu pengangkutan hewan dan bahan-bahan melalui 
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lingkungan. Semuanya merupakan bagian integral dari lansekap yang berkontribusi pada 

struktur dan fungsi (Bennett, 2003).  

Perencanaan kawasan destinasi wisata, sintesis koridor sangat penting untuk 

didiskusikan. Koridor dalam banyak hal mempunyai sisi-sisi yang secara ekologis dapat 

menguntungkan atau merugikan. Bagi destinasi-destinasi yang mengandalkan atraksi satwa, 

seperti burung atau mamalia, koridor sangat penting untuk diperhatikan. Koridor akan 

menjamin keluar-masuknya satwa yang dinikmati sebagai bagian dari atraksi. Burung-

burung diketahui mempunyai ketertarikan dengan koridor ekologis dalam siklus hidupnya, 

terutama dalam pola pengaturan makanan dan aktivitas reproduksi. Koridor dapat 

digambarkan sebagai sebuah jembatan yang memungkinkan keberlanjutan kehidupan satwa 

terjamin di alam. Pada saat-saat tertentu, koridor akan ramai dan padat oleh lalu lintas satwa. 

Pada saat itu, harapan untuk mengamati satwa dapat diwujudkan sebagai bagian 

penyelenggaraan wisata melihat satwa. Koridor yang membantu satwa, dapat terbentuk oleh 

aliran sungai atau gugusan vegetasi yang ada secara alamiah atau buatan. Dilihat dari 

fungsinya, jelas bahwa koridor dalam skala perencanaan yang lebih besar harus dipikirkan 

untuk saling mendukung destinasi-destinasi wisata yang seringkali terpisah dan tersebar 

secara luas. Secara langsung, koridor akan mendukung pergerakan satwa dan secara tidak 

langsung, koridor akan membantu dalam penyebaran biji-bijian dan benih-benih tumbuhan 

berbunga lainnya yang penting dalam mendukung keindahan sebagai bentang alam (Hakim, 

2004). 

 

2.5 Kerangka Konsep Penelitian 

Anggrek epifit banyak tumbuh pada kawasan tropis pada daerah pegunungan yang 

memiliki tingkat ketinggian yang cukup tinggi yang juga mempengaruhi suhu dan 

kelembapan yang ada di lingkungan tempat hidupnya.Taman Nasional Bromo Tengger 

Semeru merupakan hot spot atau spot menarik adanya anggrek epifit(Gambar 2). Distribusi 

anggrek epifit tersebut tersebar luas di sepanjang jalur Coban Trisula - Ranu Pani. Survey 

floristik dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis anggrek epifit dan pohon inang sebagai 

habitat tumbuh dari anggrek tersebut yang kemudian dilakukan pemetaan persebaran 

anggrek epifit dan inang. Survey floristik bertujuan untuk mengetahui keberadaan anggrek 

pada pohon inang (anggrek epifit) sepanjang batang pohon melalui sistem zonasi. 

Datapendukung yang diukur merupakan aspek fisik yang terdiri dari kelembapan, suhu dan 

ketinggian. Pendataan ini dilakukan disepanjang koridor Coban Trisula - Ranu Pani. Hasil 

pendataan distribusi sebaran anggrek epifit beserta pohon inang tersebut potensial dijadikan 
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sebagai atraksi wisata yaitu ekowisata sebagai salah satu strategi dalam upaya konservasi. 

Hal ini dikarenakan keindahan bentuk bunga sebagai daya tarik serta distribusi yang luas 

menyebabkan anggrek menjadi tanaman yang populer dan banyak diminati. sehingga 

dengan pendataan tersebut dapat mengetahui spot-spot tertentu dimana wisatawan dapat 

menikmati anggrek dengan cara melihat keindahan yang ada di alam tanpa harus merusak 

ekosistemnya. 

  

 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai hot spot anggrek epifit 

Distribusi anggrek epifit sepanjang jalur Coban Trisula sampai dengan Ranu Pani 

Jenis-jenis 

anggrek epifit 

Potensi 

anggrek 

sebagai 

atraksi wisata 

Desain koridor wisata pengamatan anggrek epifit 

Jenis-jenis pohon inang 

anggrek epifit Aspek fisik 

Koridor 

Distribusi anggrek epifit dan pohon inang 

Gambar 2. Kerangka konsep penelitian 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 sampai dengan Juni 2019 di 

sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu Pani yang termasuk kedalam kawasan Taman 

Nasional Bromo Tengger Semeru. Analisis data dilakukan di Laboratorium Taksonomi 

Tumbuhan, Jurusan Biologi, Universitas Brawijaya, Malang. 

Coban Trisula terletak di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. 

Berdasarkan perbedaan tinggi tempat dan perbedaan suhu, kawasan Coban Trisula masuk 

pada zona sub montane (750 – 1500 mdpl). Pada zona ini secara keseluruhan merupakan 

zona tipe hutan hujan tropis dataran rendah sampai pegunungan yang mempunyai tingkat 

keanekaragaman jenis dan kerapatan yang tinggi. Hutan ini merupakan hutan primer yang 

bisa dijumpai di bagian Semeru Selatan, Semeru Timur dan Semeru Barat yang merupakan 

zona inti taman nasional. Jenis vegetasinya antara lain dari famili Fagaceae; Moraceae; 

Anacardiaceae; Sterculiacae dan Rubiaceae. Jenis tumbuhan bawahnya antara lain terdiri 

dari berbagai jenis Calamus spp.; Piper spp.; Asplenium; Begonia spp. dan dari famili 

Anacardiaceae; Araceae; Poaceae dan Zingiberaceae. Sedangkan pada hutan montane 

sebagian besar merupakan hutan primer yang keanekaragaman jenisnya sudah mulai 

berkurang dan jenis tumbuhannya merupakan tumbuhan pionir yang tidak dapat hidup di 

bawah naungan. Jenis-jenis pohon yang ada antara lain cemara gunung (Casuarina 

junghuhniana Miq.); mentigi (Vaccinium varingifolium (Bl.) Miq.); kemlandingan gunung 

(Albizzia lophanta (Willd.) Benth.); akasia (Acasia decurrens Willd.). Tumbuhan bawahnya 

antara lain edelweiss (Anaphalis longifolia DC.); paku-pakuan (Pteris sp.); calingan 

(Centella asiatica (L.)); babandotan (Euphatorium odoratum L.) dan alang-alang (Imperata 

cylindrica L.) (Syarifuddin, 2011).  

Ranu Pani terletak di Desa Ranu Pani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa 

Timur. Secara umum Ranu Pani masuk dalam kompleks pegunungan yang didalamnya 

terdapat tiga danau bekas kawah yaitu Ranu Pani, Ranu Regulo dan Ranu Kumbolo. Desa 

Ranu Pani merupakan desa yang terletak pada ketinggian 2.200 mdpl. Desa ini merupakan 

daerah yang sangat dingin dan selalu berkabut, karena berada di lereng gunung Semeru yang 

merupakan gunung tertinggi se-jawa serta dikelilingi perbukitan dengan keadaan suhu 

berkisar 20° sampai dengan minus -5°C. Desa ranupani terdiri dari daerah perbukitan dan 

lembah, yang terbagi menjadi lima daerah yaitu : buduk asu, besaran sebagi daerah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lumajang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
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perkampungan dan lading pertanian, sedangkan slorok, banyu kanji, dan dempok merupakan 

daerah lading dan hutan (Departemen Kehutanan, 2011). 

 

(Googke Earth, 2018) 

Gambar 3. Jalur Lokasi Penelitian 

 

3.2 Kerangka Operasional 

Anggrek merupakan jenis tumbuhan yang saat ini banyak diminati dan merupakan jenis 

hibrida yang banyak dibudidayakan. Seiring berjalannya waktu, tumbuhan ini semakin 

menurun jumlahnya, sehingga diperlukan strategi sebagai upaya konservasi anggrek. 

Peneliti menggunakan beberapa tahap penelitian alir (Gambar 4). Pertama dengan 

melakukan survei tata lahan untuk pembuatan peta tata guna lahan koridor sepanjang Coban 

Trisula - Ranu Pani yang dibuat dengan menggunkaan software QGIS. Kemudian dilakukan 

metode jelajah untuk mengamati distribusi anggrek epifit. Diidentifikasi jenis-jenis anggrek 

epifit beserta pohon inangnya yang kemudian dipetakan koordinatnya dan dibuat peta 

dengan menggunakan software QGIS. Dimana hasil peta nantinya yaitu desain rancangan 

koridor sebagai jalur wisata yang merupakan gabungan dari peta tata guna lahan, peta 

koridor dan peta kesesuaian spot pengamatan anggrek epifit. Desain tersebut juga didukung 

dengan analisis persepsi wisatawan. Kuisioner tersebut berisi tentang tingkat pemahaman 

masyarakat terhadap anggrek epifit, daya tarik dan sarana dan aksesibilitas di area sepanjang 

Coban Trisula - Ranu Pani. Setelah diketahui peringkat daya tarik maka didapatkan finalisasi 

Keterangan : 

-: Jalur pengamatan 
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desain ekowisata yang sesuai atau tipe produk ekowisata anggrek epifit yang sesuai sebagai 

strategi konservasi anggrek epifit.  

  

 

Peta tata guna lahan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 

QGIS

Pembuatan Peta Koridor Sepanjang Coban Trisula - Ranu Pani 

Metode jelajah untuk pengamatan distribusi anggrek epifit 

Identifikasi jenis anggrek epifit dan peta koordinat pohon inang 

QGIS 
Diintegrasikan peta tata 

guna lahan, peta koridor 

dan peta kesesuaian spot 

pengamatan anggrek epifit  

Desain rancangan 

koridor  jalur 

wisata 

Persepsi 

wisatawan  

Finalisasi desain ekowisata 

Gambar 4. Kerangka operasional penelitian 
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3.3 Pembuatan Peta Tata Guna Lahan Sepanjang Koridor Coban Trisula - Ranu Pani 

Pembuatan peta tata guna lahan dan koridor ini bertujuan untuk mengetahui basis data 

peta untuk pengolahan data spasial dan klasifikasi lahan sekitar ditemukannya anggrek epifit 

sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu Pani. Pemetaan dilakukan dengan pertama 

mengunduh peta kota Malang dan Lumajang yang menjadi area penelitian yang ada pada 

kawasan TNBTS pada peta rupa bumi Indonesia dengan format file shp. Kemudian peta 

yang sudah diunduh dikliping atau dipotong disesuaikan dengan area penelitian. Dibuat 

buffer peta yaitu 100 m ke kanan dan ke kiri yang diukur dari tepi jalan raya sepanjang 

koridor Coban Trisula-Ranu Pani. Dilakukan pendataan, dicatat koordinat geografis dengan 

menggunakan GPS dan dibuat peta menggunakan software QGIS tata guna lahan sekitar 

ditemukannya anggrek epifit, letak pohon inang dan spot pengamatan anggrek epifit 

sepanjang koridor Coban Trisula-Ranu Pani.  

 

3.4 Survey Floristik 

Survei floristik yaitu dengan melakukan survei jenis-jenis anggrek dengan metode 

eksplorasi sepanjang jalan dari pintu masuk Coban Trisula - Ranu Pani yaitu sepanjang 

kurang lebih 18km. Digunakan metode line transect 100m2dengan eksplorasi pada plot 

ukuran 10m x 10m jika lokasi datar, tetapi jika medan jurang atau curam digunakan metode 

jelajah. Kemudian dilakukan pendataan pohon inang dimana pemilihan pohon inang untuk 

pengamatan dilakukan secara purposive untuk pengamatan keanekaragaman anggrek yang 

menempel pada pohon inang yang didukung dengan kegiatan dokumentasi. Dokumentasi 

dilakukan pada masing-masing anggrek epifit dan kemudian dilakukan pendataan. 

Pengamatan letak atau keberadaan anggrek pada pohon inang dilakukan dengan metode 

transek sepanjang batang pohon melalui sistem zonasi (Gambar 5). 

 

(Johanson, 1975) 

Gambar 5. Zonasi anggrek pada pohon inang  
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Keterangan : 

Zona 1: pangkal pohon (1/3 batang utama); 

Zona 2: batang utama hingga percabangan pertama (2/3 batang utama atas); 

Zona 3: basal percabangan (1/3 panjang cabang); 

Zona 4: tengah percabangan (1/3 tengah percabangan); 

Zona 5: percabangan terluar (1/3 percabangan paling luar). 

 

3.5 Pemetaan Persebaran Anggrek Epifit dan Pohon Inang 

Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui persebaran pohon inang anggrek di kawasan 

sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu Pani. Pemetaan dilakukan dengan penjelajahan 

sepanjang jalur disertai penandaan koordinat pohon yang dijadikan inang oleh anggrek 

menggunakan marking GPS. Parameter yang diamati adalah koordinat pohon inang dan 

ketinggian di lokasi pohon inang.  

 

3.6 Identifikasi Jenis Anggrek Epifit dan Pohon Inang 

Dilakukan analisis deskripsi morfologi akar, batang, daun, bunga apabila sudah berbunga 

dari masing-masing individu serta kelimpahan anggrek epifit. Pengamatan kegiatan lapang 

dilakukan pendampingan dan verifikasi dari tenaga ahli dari Kebun Raya Purwodadi - LIPI. 

Hasil analisis dibandingkan dengan panduan beberapa literatur. Buku panduan yang 

digunakan di antaranya adalah Orchids of Java by J. B. Comber (1990). Kemudian untuk 

identifikasi pohon inang dilakukan analisis deskripsi morfologi tinggi pohon dan keliling 

batang serta permukaan batang dari masing-masing individu. 

Pengukuran aspek fisik meliputi intensitas cahaya (klux) dengan menggunakan luxmeter, 

suhu (°C) dengan menggunakan termometer laser dan kelembapan udara (%) dengan 

psikrometer. Pengukuran terhadap intensitas cahaya dan kelembapan udara hanya dilakukan 

di bawah tajuk pohon (zonasi 1) yang dilakukan dengan dua kali ulangan yaitu pada tepi kiri 

dan kanan kemudian hasil pengukuran tersebut dirata-rata, hal ini dikarenakan kondisi dan 

tempat (zonasi 2-5) yang tidak memungkinkan untuk dijangkau. Sementara itu, suhu dapat 

diukur di setiap zonasi tempat ditemukannya setiap anggrek epifit pada pohon inang 

(Gambar 6).  
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Gambar 6. Pengukuran aspek fisik pada setiap zonasi pohon inang 

 

3.7 Wawancara 

Digunakan kuisioner untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam 

mengenai pengetahuan anggrek epifit, daya tarik dan atraksi wisata (ekowisata) anggrek, 

kualitas sarana prasarana dan aksesibilitas di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan pada 

8-15 Desember 2018 di kawasan koridor Coban Trisula - Ranu Pani. Lembar kuesioner 

(Lampiran 1) diberikan kepada wisatawan yang dipilih secara acak dengan jumlah 82 orang. 

Kriteria responden wisatawan adalah pria/wanita, pengunjung/pernah berkunjung ke 

TNBTS khususnya yang melewati jalur Coban Trisula - Ranu Pani, dan berusia 17 - 60. 

Skema wawancara yang pertama dengan membagikan kuesioner kepada wisatawan dan 

dilakukan pendekatan dengan menjelaskan maksud dan tujuan dari kuesioner penelitian 

tersebut. 

 

3.8 Analisis Data 

Data hasil survei floristik dianalisis dengan analisis deskriptif, ditabulasikan dan 

dianalisis dengan Ms. Excel.  Data survei floristik mencakup jumlah, jenis, dan zonasi 

anggrek pada pohon inang, jenis pohon inang serta data aspek fisik seperti ketinggian, suhu, 

kelembapan dan intensitas cahaya. Data hasil survei floristik dan pohon inang diolah untuk 

menentukan kelimpahan, frekuensi, kelimpahan relatif, frekuensi relatif dan Indeks Nilai 

Penting (INP). Nilai kelimpahan ditentukan yakni dengan menghitung jumlah individu 

dalam petak contoh. Kemudian kelimpahan relatif dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut (persamaan 1):  
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KR𝑖=K𝑖 x 100% …….. (1) 

ΣK𝑖 
 

Keterangan:  

KRi = Kelimpahan relatif spesies i  

Ki = Kelimpahan spesies i  

 

Frekuensi diketahui dengan mengamati seberapa sering suatu spesies ditemukan dalam petak 

sampling. Frekuensi relatif diperoleh dengan perhitungan menggunakan rumus sebagai 

berikut (persamaan 2):  

FR𝑖= F𝑖 x 100% …….. (2) 

ΣF𝑖 
 

Keterangan:  

Fri  = Frekuensi relatif spesies i  

Fi  = Frekuensi spesies i  

 

Indeks Nilai Penting (INP) digunakan untuk menentukan dominansi atau peranan spesies 

dalam ekosistem tersebut. INP memiliki kisaran antara 0-300 %. Nilai ini dihitung dengan 

menjumlahkan KR (Kelimpahan Relatif), DR (Kerimbunan Relatif) dan FR (Frekuensi 

Relatif) sebagai berikut (persamaan 3):  

INP𝑖= KR𝑖+ DR𝑖+ FR𝑖 …….. (3) 

Keterangan:  

INPi = Indeks Nilai Penting spesies i  

KRi = Kelimpahan relatif spesies i  

FRi = Frekuensi relatif spesies i  

 

Data pemetaan lokasi anggrek dan pohon inang dianalisis menggunakan Software QGIS 

yakni dibuat peta persebaran individu anggrek epifit dan pohon inang, kemudian 

dideskripsikan. Hasil wawancara mengenai pengetahuan anggrek epifit, daya tarik dan 

atraksi wisata (ekowisata) anggrek, kualitas sarana prasarana dan aksesibilitas di lokasi 

penelitian dianalisis menggunakan skala Likert, dideskripsikan dan diinterpretasikan 

menggunakan grafik. Rumus skala likert (Hakim, 2014):  

Ai = (a.5) + (b.4) + (c.3) + (d.2) + (e.1) 

a+ b + c + d + e 
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Ai = persepsi untuk butir pertanyaan yang ke-i 

a = jumlah respon yang memiliki jawaban a 

b = jumlah respon yang memiliki jawaban b 

c = jumlah respon yang memiliki jawaban c 

d = jumlah respon yang memiliki jawaban d 

e = jumlah respon yang memiliki jawaban e 

 

Nilai –nilai dari perhitungantersebut akan masuk dalam salah satu kategori sebagai berikut: 

1<x<1,8 = masuk kategori sangat tidak setuju 

1,81<x<2,6 = masuk kategori tidak setuju 

2,6<x<3,4 = masuk kategori netral 

3,41<x<4,2 = masuk kategori setuju, dan 

4,21<x<5 = masuk kategori sangat setuju 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Jenis-Jenis dan Zonasi Tumbuh Anggrek Epifit pada Pohon Inang Sepanjang 

Koridor Coban Trisula - Ranu Pani 

Hasil pengamatan telah dilakukan pada jalur pintu masuk Coban Trisula yang terletak 

pada ketinggian 1.422 mdpl pada koordinat 08º00’06,2” LS dan 112º52’12,4” BT sampai 

kawasan sekitar Danau Ranu Pani yang terletak pada ketinggian 2.140 mdpl pada koordinat 

08º00’44,7” LS dan 112º56’52,2” BT dengan jarak sepanjang 15 km. Hasil pengamatan 

lapang telah ditemukan sebanyak 22 spesies anggrek epifit (Tabel 1).  

 

Tabel 1. INP anggrek epifit pada kawasan koridor Coban Trisula-Ranu Pani 

No. Nama Spesies 
Jumlah 

individu 

KR FR INP 

(%) (%) (%) 

1 Coelogyne miniata 953 45,31 5,26 51 

2 Eria hyacinthoides 810 10,93 5,26 16 

3 Bulbophyllum macrantum 400 8,61 5,26 14 

4 Eria bogoriensis 350 7,85 5,26 13 

5 Dendrochilum sp. 297 6,67 5,26 12 

6 Bulbophillum sp I 265 3,3 5,26 9 

7 Schoenorchis juncifolia 228 2,88 5,26 8 

8 Thrixspermum subulatum 221 2,45 5,26 7 

9 Eria longifolia 205 2,18 5,26 7 

10 Eria moluccana 200 1,88 5,26 7 

11 Flickingeria aureiloba 195 1,82 5,26 7 

12 Appendicula sp. 56 1,69 5,26 6 

13 Dendrobium linearifolium 40 1,65 5,26 6 

14 Bulbophyllum miniatum 20 1,61 5,26 5 

15 Dendrobium hasseltii 9 0,46 5,26 5 

16 Vanda limbata 7 0,33 5,26 5 

17 Vanda tricolor 7 0,16 2,63 5 

18 Agrostophyllum sp. 5.5 0,07 2,63 4 

19 Liparis parviflora 2 0,06 2,63 4 

20 Bulbophyllum obtusipetalum 1.327 0,06 2,63 3 

21 Dendrobium sanguinolentum 1.045 0,02 2,63 3 

22 Tuberolabium odoratissimum 1 0,01 2,63 3 

Total 12.138 100 100 200 
Keterangan : 

KR : Kerpatan Relatif 

FR : Frekuensi Relatif 

INP : Indeks Nilai Penting 
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Nilai INP teringgi terlihat pada jenis anggrek Coelogyne miniata (51 %) dari estimasi 

jumlah keseluruhan rumpun anggrek yang ditemukan (Tabel 1). Hal ini disebabkan oleh 

salah satu faktor yaitu kondisi lingkungan yang memungkinkan bagi tumbuhan anggrek 

epifit jenis tersebut tumbuh dengan baik. Menurut Charles & Barker (2015) Coelogyne 

miniatamemiliki kemampuan tumbuh pada lingkungan dengan intensitas cahaya yang tinggi 

dan biasanya ditemukan pada pohon-pohon di daerah sekitar sungai. Hasil pengamatan jenis 

anggrek Coelogyne miniatatumbuh pada daerah dengan intensitas cahaya sebesar 2.810 - 

10.500 klux, sehingga dapat dikatakan anggrek ini tumbuh subur di lokasi pengamtan 

tersebut.  

Jenis anggrek epifit dengan nilai INP terendah yaitu Bulbophyllum obtusipetalum, 

Dendrobium sanguinolentum dan Tuberolabium odoratissimum dengan persentase sebesar 

3 % dari jumlah keseluruhan dari rumpun yang ditemukan (Tabel 1). Menurut Comber 

(1990) menyebutkan bahwa jenis Tuberolabium odoratissimum sering dijumpai pada 

ketinggian 500 - 1400, sedangkan pengamatan dilakukan di kawasan dengan ketinggian 

1.422 - 1.459 mdpl.Hal inilah yang menjadikan anggrek jarang ditemukan karena dapat 

dikatakan lingkungan sekitar tidak menyediakan kondisi yang menunjang dengan baik 

pertumbuhan dari jenis anggrek epifit, sehingga anggrek tidak bisa tumbuh dengan optimal.  

Hasil pengukuran iklim mikro juga bervariasi dari dasar pohon hingga tajuk, hal ini dapat 

dilihat dari nilai suhu yang berkisar antara 15ºC - 19ºC. Selain suhu, nilai intensitas dan 

kelembaban relatif udara juga bervariasi dari satu pohon ke pohon lainnya. Nilai intensitas 

cahaya berkisar 1.200 - 12.290 klux yang menandakan bahwa lokasi pengamatan memiliki 

rentang nilai yang tinggi karena kondisi cuaca di lapang yang sering dan cepat berubah-ubah 

mulai dari panas, mendung hingga hujan gerimis maupun hujan deras. Sebaliknya 

kelembapan relatif  udara memiliki nilai berkisar antara 80 % - 95 % yang menandakan 

kelembapan udara di lantai hutan sangat tinggi (Tabel 2).  

Hutan tropis pada umumnya memiliki iklim mikro yang bervariasi secara vertikal yaitu 

dari lantai hutan sampai dengan tajuk dan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lain 

(Sujalu, 2007). Namun demikian, pada penelitian ini variasi vertikal nilai intensitas cahaya 

dan kelembapan tidak dapat ditunjukkan, karena pengukuran iklim mikro hanya dilakukan 

pada bagian bawah pohon (pangkal batang) dan tidak dilakukan sampai bagian paling atas 

pohon (batang utama dan percabangan atas). 
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Tabel 2. Aspek-aspek fisik habitat anggrek pada pohon inang 

Pohon inang 

ke- 
Jenis Inang 

Kelembaban 

(%) 

Intensitas 

cahaya 
(klux) 

Ketinggian 

(mdpl) 

Suhu 

(°C) 

1 Kukrup (Engelhardia spicata) 
82 5.620 

1.422 16 

2 Kukrup (Engelhardia spicata) 
90 5.620 

1.422 17 

3 Kukrup (Engelhardia spicata) 
90 8.700 

1.422 18 

4 Tutup (Mallotus paniculatus) 
82 3.260 

1.469 18 

5 Kukrup (Engelhardia spicata) 
82 3.040 

1.469 17 

6 Trete (Celtis sp.) 
82 2.810 

1.459 19 

7 Kukrup (Engelhardia spicata) 
82 7.680 

1.452 19 

8 Kukrup (Engelhardia spicata) 
82 2.420 

1.452 19 

9 Suren (Toona sureni) 
91 2.370 

1.435 19 

10 Pampung (Macropanax dispermus) 
91 6.720 

1.435 19 

11 Anggrung (Trema orientalis) 
87 3.600 

1.435 18 

12 Kukrup (Engelhardia spicata) 
87 9.240 

1.435 18 

13 Anggrung (Trema orientalis) 
87 3.400 

1.435 18 

14 Anggrung (Trema orientalis) 
91 1.962 

1.435 19 

15 Kukrup (Engelhardia spicata) 
87 10.500 

1.435 19 

16 Pasang (Lithocarpus sundaicus) 
91 4.560 

1.520 15 

17 Kukrup (Engelhardia spicata) 
91 2.150 

1.521 19 

18 Bangkongan (Turpinia spaerocarpa) 
91 3.060 

1.634 18 

19 Trete (Celtis sp.) 
87 2.610 

1.653 16 

20 Kukrup (Engelhardia spicata) 
87 1.990 

1.688 19 

21 Jenitri (Elaeocarpus genitri) 
87 11.660 

1.760 19 

22 Astronia spectabilis 
87 6.420 

1.766 18 

23 Dada putih (Acer laurinum) 
91 1.944 

1.762 17 

24 Dada putih (Acer laurinum) 
91 1.944 

1.762 18 

25 Dada putih (Acer laurinum) 
91 4.540 

1,762 18 

26 Kukrup (Engelhardia spicata) 
91 9.640 

1.851 17 

27 Kukrup (Engelhardia spicata) 
91 3.840 

1.847 17 

28 Kukrup (Engelhardia spicata) 
90 2.940 

1.847 17 

29 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 
90 10.210 

2.130 19 

30 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 
90 9.810 

2.140 19 

31 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 
95 9.750 

2.150 18 

32 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 
90 11.000 

2.160 19 

33 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 
90 10.200 

2.170 19 

34 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 
90 8.200 

2.180 17 

35 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 
95 9.500 

2.240 17 

36 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 
95 9.600 

2.260 17 
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Lanjutan Tabel 2 

Pohon inang ke- Jenis Inang Kelembaban (%) 
Intensitas cahaya 

(klux) 
Ketinggian (mdpl) 

Suhu 

(°C) 

37 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.300 2.260 17 

38 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 8.120 2.270 17 

39 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 95 8.750 2.280 17 

40 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 95 8.650 2.290 18 

41 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 95 8.780 2.300 18 

42 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 95 9.560 2.310 18 

43 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.600 2.320 17 

44 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.760 2.340 17 

45 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.750 2.308 17 

46 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.740 2.309 17 

47 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.730 2.307 17 

48 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.720 2.302 17 

49 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.750 2.302 17 

50 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.760 2.302 17 

51 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.760 2.226 17 

52 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.790 2.222 17 

53 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.750 2.220 17 

54 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.760 2.215 17 

55 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.760 2.292 17 

56 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.760 2.302 17 

57 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.800 2.350 18 

58 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 10.780 2.340 18 

59 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 10.700 2.350 18 

60 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 10.800 2.200 17 

61 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 10.400 2.240 17 

62 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.800 2.240 17 

63 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.560 2.260 17 

64 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.670 2.125 18 

65 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 11.160 2.129 18 

66 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 12.290 2.126 18 

67 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.600 2.121 17 

68 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.620 2.121 17 

69 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.660 2.121 17 

70 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.500 2.121 17 

71 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 9.632 2.121 17 

72 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 90 10.543 2.121 17 

73 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 95 12.500 2.140 17 

74 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 95 12.500 2.140 17 

 

 



27 
 

Anggrek epifit hidup atau tumbuh menempel pada substrat dan pohon inang. Letak 

tumbuh anggrek epifit dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan anggrek epifitseperti, iklim mikro atau aspek fisik dan juga karakteristik pohon 

inang. Berdasarkan pembagian zonasi oleh Johansson (1974) maka terdapat variasi jumlah 

pada persebaran spesies epifit yang menempel pada pohon inang. Epifit yang ditemukan di 

sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu Paniini termasuk sedikit variasi atau tidak 

beranekaragam dari batang utama hingga pangkal percabangan bawah. Anggrek epifit ini 

banyak ditemukan pada zona 4 dan 5, hanya sedikit spesies yang ditemukan pada zona 3 

(Gambar 7).  

Jenis Agrostophyllum sp. hanya ditemukan pada zona 4 yaitu sebesar 100 % dari total 

rumpun yang ditemukan. Jenis Appendicula sp. banyak ditemukan pada zona 4 sebesar 99 

%  dan pada zona 5 hanya 1 % dari total rumpun yang ditemukan. Jenis Bulbophyllum 

macrantum banyak ditemukan pada zona 5 sebesar 58 % dan sebesar 42 %  ditemukan pada 

zona 4 dari total rumpun yang ditemukan. Jenis Bulbophyllum miniatum ditemukan pada 

zona 4 dan 5 masing-masing sebesar 50 % dari total rumpun yang ditemukan. Jenis 

Bulbophyllum obtusipetalum hanya ditemukan pada zona 4 yaitu sebesar 100 % dari total 

rumpun yang ditemukan. Jenis Bulbophyllum sp I ditemukan pada zona 4 dan 5 masing-

masing sebesar 50 % dari total rumpun yang ditemukan. Jenis Coelogyne miniata banyak 

ditemukan pada zona 4 yaitu sebesar 53 % dan pada zona 5 sebesar 47 % dari total rumpun 

yang ditemukan. Jenis Dendrobium linearifolium hanya ditemukan pada zona 5 yaitu sebesar 

100 % dari total rumpun yang ditemukan. Jenis Dendrobium hasseltii ditemukan pada zona 

4 dan 5 masing-masing sebesar 50 % dari total rumpun yang ditemukan. Jenis Dendrobium 

sanguinolentum hanya ditemukan pada zona 5 yaitu sebesar 100 % dari total rumpun yang 

ditemukan. Jenis Dendrochilum sp. banyak ditemukan di zona 4 yaitu sebesar 98 % dan zona 

5 hanya 2 % dari total rumpun yang ditemukan. Jenis Eria bogoriensis banyak ditemukan 

pada zona 5 yaitu sebesar 52 % dan zona 4 sebesar 48 % dari total rumpun yang ditemukan. 

Jenis Eria hyacinthoides banyak ditemukan pada zona 4 yaitu sebesar 53 % dan pada zona 

5 hanya 47 % dari total rumpun yang ditemukan. Jenis Eria longifolia banyak ditemukan 

pada zona 4 yaitu sebesar 91 % dan hanya 9 % pada zona 5 dari total rumpun yang 

ditemukan. Jenis Eria moluccana banyak ditemukan pada zona 4 yaitu sebesar 97 % dan 

hanya 3 % pada zona 5 dari total rumpun yang ditemukan. Jenis Flickingeria aureiloba 

banyak ditemukan pada zona 5 yaitu sebesar 76 % dan pada zona 4 hanya 24 %  dari total 

rumpun yang ditemukan. Jenis Liparis parviflora hanya ditemukan pada zona 4 yaitu sebesar 

100 % dari total rumpun yang ditemukan. Jenis Schoenorchis juncifolia banyak ditemukan 
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pada zona 4 yaitu sebesar 57 % dan pada zona 5 hanya 43 % dari total rumpun yang 

ditemukan. Jenis Thrixspermum subulatum banyak ditemukan pada zona 5 yaitu sebesar 57 

% dan pada zona 4 hanya 43 % dari total rumpun yang ditemukan. Jenis Tuberolabium 

odoratissimum sebesar 12 % ditemukan pada zona 3 dan 88 %  ditemukan pada zona 4 dari 

total rumpun yang ditemukan. Jenis Vanda limbata banyak ditemukan pada zona 3 yaitu 

sebesar 87 % dan pada zona 4 hanya 13 % dari total rumpun yang ditemukan. Jenis Vanda 

tricolor banyak ditemukan pada zona 5 yaitu sebesar 67 % dan pada zona 4 hanya 33 % dari 

total rumpun yang ditemukan.  

Marsusi dkk. (2001) menyatakan bahwa persebaran anggrek epifit banyak ditemukan 

pada zonasi 3 dikarenakan pada zona tersebut sangat memungkinkan untuk menahan dan 

menyimpan air dan zat hara yang lebih besar dan lebih baik. Zona 3 ini juga pohon yang 

dijadikan inang memiliki percabangan dengan derajat kemiringan yang lebih kecil, sehingga 

mampu untuk menahan air hujan atau embun pagi yang dibutuhkan bagi kehidupan anggrek 

epifit dan lebih memungkinkan untuk terjadinya dekomposisi berbagai jenis serasah dan 

debu sebagai tempat menempelnya substrat. Zona 1 dan 2 terletak pada bagian batang utama 

pohon inang dengan derajat kemiringan hampir 90º atau tegak lurus, sehingga akan sulit 

untuk tempat melekatnya anggrek epifit. Zona 4 dan 5 terletak di ujung cabang yang 

memiliki ukuran cabang lebih kecil, derajat kemiringan lebih besar,  lebih sering terkena 

angin, dan lebih banyak terpapar sinar matahari.  

Berbeda dengan hasil penelitian ini terlihat bahwa anggrek epifit lebih dominan 

menempati bagian-bagian percabangan pohon pada zona 4 dan 5. Hal ini dikarenakan 

ketersediaan ruang dan intensitas cahaya yang memadai pada bagian percabangan pohon 

pada zona tersebut lebih mendukung untuk pertumbuhan anggrek epifit. Meskipun pada 

bagian percabangan pohon pada zona 4 dan 5 relatif lebih kecil, bagian tersebut memiliki 

ranting dengan karakter yang lebih baik untuk pertumbuhan epifit. Derajat kemiringan pada 

bagian tubuh inang juga tidak akan memberikan pengaruh besar ketika akar individu anggrek 

mampu melekat dengan baik jika terdapat substrat yang memberikan kemudahan dalam 

persebaran dan pelekatan akar epifit.  
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Gambar 7. Proporsi distribusi jenis anggrek epifit dengan masing-masing zona tempat 

ditemukan 

 

4.1.1 Deskripsi Jenis-Jenis Anggrek Epifit 

Menurut Jones & Luchsinger (1979) anggrek merupakan tumbuhan berbunga yang 

termasuk dalam Kelas Liliopsida. Klasifikasi anggrek (Orchidae) secara umum adalah 

sebagai berikut (Jones & Luchsinger, 1979):  

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Liliopsida  

Sub kelas  : Lilidae  

Ordo   : Orchidales  

Famili  : Orchidaceae  

Deskripsi jenis-jenis anggrek epifit di sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu Pani, Taman 

Nasional Bromo Tengger Semeru. Berdasarkan hasil pengamatan beberapa spesies anggrek 

epifit yang ditemukan adalah sebagai berikut :  
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1. Eria hyacinthoides (BI) Lind 

Anggrek jenis Eria hyacinthoides (Gambar 8) banyak ditemukan di kawasan hutan Coban 

Trisula yang terletak pada koordinat 07°59’31,3” LS dan 112°53’06,0” BT. Tumbuh pada 

ketinggian 1422 - 1655 mdpl pada suhu lingkungan sekitar 17ºC-19ºC, intensitas cahaya 

berkisar antara 2.150 - 9.240 klux, dan kelembapan 87 %. Tipe pertumbuhan simpodial 

dengan dengan pseudobulb berbentuk kerucut dan pada bagian ujung bulb terbungkus 

selubung, bentuk bulb lebih menggembung dan besar dan terdapat ruas seperti garis yang 

melingkar. Memiliki batang yang berwarna coklat kehitaman dengan bentuk bulat ramping. 

Daun berbentuk lonjong, berwarna hijau dan ujung daun membentuk lancip dengan tepi daun 

rata, daun muncul 2 - 3 helai pada setiap bulb dengan pangkal daun menebal seperti tangkai 

daun semu. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Eria hyacinthoides merupakan jenis 

yang paling banyak kedua setelah Coelogyne miniata pada lokasi pengamatan. Jenis ini 

ditemukan tumbuh pada zona 4, dan 5, serta tidak ditemukan tumbuh pada zona 1, zona 2 

dan zona 3.  Ditemukan tumbuh menempel pada pohon Kukrup (Engelhardia spicata), 

Bangkongan (Turpinia spharocarpa), Suren (Toona sureni), Pasang (Lithocarpus 

sundaicus), Anggrung (Trema orientalis), dan Dada Putih (Acer laurinum).  

Terdapat tiga helai daun pada setiap pseudobulb dengan ukuran 25 – 40 x 5 – 6 cm dan 

tidak terdapat tangkai daun. Eria hyacinthoides memiliki panjang batang 6 - 10 cm.. Bunga 

Eria berwarna putih menyeluruh dengan aroma yang tidak terlalu harum. Memiliki batang 

atau pseudobulb yang berbentuk kerucut. Umumnya anggrek ini tersebar di seluruh wilayah 

Jawa yang biasanya tumbuh menempel pada pohon tetapi terkadang tumbuh diatas bebatuan 

(Comber, 1990). 

 

Gambar 8. Rumpun jenis anggrek epifit Eria hyacinthoides pada pohon Anggrung (Trema 

orientalis) (Dokumentasi pribadi, 2019) 
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2. Dendrobium linearifolium Teijsm.& Binn.  

Anggrek epifit Dendrobium linearifolium (Gambar 9) banyak ditemukan di kawasan 

hutan Coban Trisula yang terletak pada titik koordinat 07°59’36,5” LS dan 112°52’53,8” 

BT. Tumbuh pada ketinggian 1.614 mdpl pada suhu lingkungan sekitar 19ºC, intensitas 

cahaya berkisar antara 3.040 - 3.210 klux, dan kelembapan sebesar 91 %. Anggrek ini 

tumbuh secara menggerombol dalam satu rumpun yang menempel pada pohon inang dengan 

tipe pertumbuhan simpodial. Memiliki pseudobulb yang berwarna cokelat gelap dan 

berbentuk seperti gelendong (fusiform) dengan ukuran 4 - 5 cm. Akar Dendrobium 

linearifolium muncul pada dasar pseudobulb yang menempel pada substrat. Batang bawah 

berbentuk seperti bawang dengan ukuran 15 - 20 cm. Daun berwarna hijau dengan bentuk 

pita yang berada di ujung batang. Hasil pengamatan, anggrek jenis ini hanya ditemukan pada 

zona 5 pada pohon Pasang (Lithocarpus sundaicus), Kukrup (Engelhardia spicata), Suren 

(Toona sureni), Jenitri (Elaeocarpus genitri), Dada Putih (Acer laurinum), Tutup (Mallotus 

paniculatus).  

Marga Dendrobium berasal dari bahasa Yunani, dendron yang artinya pohon dan bios 

yang artinya hidup. Persebaran spesies ini mencakup Asia Tenggara, dari Myanmar dan 

Thailand, ke arah timur melalui sebagian besar Indonesia ke Timur, pada umumnya 

ditemukan di daerah-daerah yang tidak memiliki musim kemarau panjang. Anggrek ini 

umumnya ditemukan di dataran rendah pada ketinggian di bawah 500 m dpl (Cullen, 1992; 

Comber, 1990). Dendrobium linearifolium memiliki karakter khusus, daun yang berbentuk 

linear menyebabkan anggrek ini diberi nama ilmiah Dendrobium linearifolium. Linear 

berarti linier dan folium berarti daun.  

Karakter-karakter lainnya adalah pseudobulb yang berbentuk oval dan berwarna merah, 

dengan bagian atas batang tipis dan panjang. Panjang batang dapat mencapai 70 cm, pada 

umumnya tumbuh dengan tegak, dan terkadang menggantung. Daun berbentuk linear 

dengan ukuran 6 cm x 6 mm. Daun tumbuh di sepanjang batang dengan jarak antar daun 

berkisar 2,75 cm. Ukuran bunga ±2,5 cm x 1,7 cm. Bunga berwarna putih dengan ciri corak 

garis berwarna merah pada sepal lateralnya. Bibir, pada bagian tengahnya berwarna kuning, 

dan pada setengah bagian bawahnya terdapat garis-garis merah. Masa mekar bunga pendek, 

2 - 3 hari (LIPI, 2017). 
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Gambar 9. Rumpun jenis anggrek epifit Dendrobium lineariforium pada pohon Pasang 

(Lithocarpus sundaicus) (Dokumentasi pribadi, 2019) 

 

3. Agrostophyllum sp.  

Anggrek epifit jenis Agrostophyllum sp. (Gambar 10) ditemukan di kawasan hutan Coban 

Trisula yang terletak pada titik koordinat 08°00’07,7” LS dan 112°52’14,9” BT. Tumbuh 

pada ketinggian 1.459 mdpl pada suhu lingkungan sekitar 17ºC, intensitas cahaya berkisar 

3.260 - 8.700 klux dan kelembapan sebesar 82 %. Tumbuh secara menggerombol dalam 

rumpun pada pohon inang. Anggrek jenis ini memiliki akar yang tumbuh pada bagian batang 

utama. Memiliki batang berbentuk silindris dengan warna hijau gelap. Daun berbentuk bulat 

telur (ovate) yang tumbuh bersilangan (opposite) sepanjang batang dengan warna daun yaitu 

hijau sampai hijau gelap dengan tepi daun rata. Bunga berada di ujung batang (akrante) 

berwarna putih dengan labellum berwarna merah muda. Hasil pengamatan, anggrek ini 

hanya tumbuh pada zona 4 pada pohon Kukrup (Engelhardia spicata) dan Tutup (Mallotus 

paniculatus). 

Menurut Puspitaningtyas (2005) anggrek epifit jenis Agrostophyllum sp. banyak sekali 

tumbuh pada ketinggian 900-1000 mdpl pada kawasan perbukitan salah satu contohnya 

adalah jenis Agrostophyllum majus dan Agrostophyllum bicuspidatum yang tumbuh 

menggerombol di pohon inangnya. Menurut Comber (1990) Agrostophyllumsp. merupakan 

jenis anggrek epifit dengan batang dipenuhi dengan daun. Tipe perbungaan terminal 

berwarna putih atau kekuningan. Anggrek jenis ini ditemukan tumbuh pada zona 3 dan 5 

saat pengamatan. Tidak ditemukan tumbuh pada zona 1, 2, dan 4. 
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Gambar 10. Rumpun jenis anggrek epifit Agrostophyllum sp. pada pohon Kukrup 

(Engelhardia spicata) (Dokumentasi pribadi, 2019) 

 

4. Schoenorchis juncifolia (BI.) ex Reinw 

Anggrek epifit jenis Schoenorchis juncifolia (Gambar 11) ditemukan di kawasan hutan 

Coban Trisula yang terletak pada titik koordinat 08°00’07.5” LS dan 112°52’14.3” BT. 

Ditemukan pada ketinggian 1.422 mdpl pada suhu lingkungan sekitar 19ºC, intensitas 

cahaya 3.900 - 6.720 klux, dan kelembapan 91 %. Anggrek ini tumbuh menjuntai di 

percabangan pohon. Daun berbentuk bulat panjang seperti pensil. Bunga muncul dari ketiak 

daun menggantung ke bawah. Memiliki bunga berwarna ungu, dengan bentuk lonjong, 

berukuran kecil. Hasil pengamatan, anggrek ini tumbuh pada zona 3, 4 dan 5 pada pohon 

Kukrup (Engelhardia spicata).  

Anggrek Schoenorchis juncifolia memiliki tebal daun 3 mm dengan panjang setiap 

kuntum 2,4-4,5 mm. Bunga dapat tumbuh tiga sampai empat pada setiap batang. Memiliki 

taji (spur) yang melipat 180º. Jenis anggrek ini banyak ditemukan di dataran tinggi pada 

ketinggian 500-2500 mdpl dan terdapat di Sumatera (Comber, 1990).  

 

Gambar 11. Rumpun jenis anggrek epifit Schoenorchis juncifolia pada pohon Kukrup 

(Engelhardia spicata) (Dokumentasi pribadi, 2019) 
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5. Dendrochilum sp. Blume 

Anggrek epifit jenis Dendrochilum sp. (Gambar 12) ditemukan di kawasan hutan Coban 

Trisula yang terletak pada titik koordinat 08°00’48,2” LS dan 112°56’48,7” BT. Ditemukan 

pada ketinggian 2.121 mdpl pada suhu lingkungan sekitar 15ºC, intensitas cahaya sebesar 

12.290 klux, dan kelembapan sebesar 90 %. Pertumbuhan anggrek ini termasuk dalam 

pertumbuhan simpodial, dimana terdapat beberapa bulb  yang berada di atas akar. Memiliki 

bulb dengan bentuk persegi lima dan lonjong, berwarna hijau yang pada permukaannya 

terdapat pelepah yang menutupinya. Terdapat satu helai daun pada setiap bulb dan terdapat 

tangkai daun. Bentuk sisi daun rata dan ujung daun runcing. Ditemukan tumbuh di zona 4 

dan 5 pada pohon Bangkongan (Turpinia sphaerocarpa), Dada Putih (Acer laurinum) dan  

Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 

Anggerk jenis Dendrochilum sp. tumbuh merambat dengan akar yang memanjang, 

dengan jarak antar pseudobulbsaling berdekatan. Memiliki tipe perbungaan terminal dan 

waktu mekar yang cukup lama pada waktu tertentu. Spesies ini tumbuh pada ketinggian 3000 

mdpl. Anggrek ini tersebar mulai dari Malaysia sampai Filipina, dengan keanekaragaman 

terbesar di Filipina dan Kalimantan. Kebanyakan dari mereka adalah epifit yang beberapa 

tumbuh sebagai anggrek terrestrials (Hicks, 2002). 

 

Gambar 12. Rumpun jenis anggrek epifit Dendrochilum sp. pada pohon Bangkongan 

(Turpinia sphaerocarpa) (Dokumentasi pribadi, 2019) 

 

6. Liparis parviflora (Blume) Lindl.  

Anggrek epifit jenis Liparis parviflora (Gambar 13) ditemukan di kawasan hutan Coban 

Trisula yang terletak pada titik koordinat 08°00’10,9” LS dan 112°52’14,7” BT. Ditemukan 

pada ketinggian 1.447 mdpl dengan suhu lingkungan 17ºC, intensitas cahaya sebesar 5.620 
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klux, dan kelembapan sebesar 90 %. Tumbuh menggerombol yang sedikit menjuntai ke 

bawah. Memiliki daun yang berbentuk lojong, berbentuk seperti pita, ujung daun runcing 

dan tepi daun rata. Hasil pengamatan, jenis anggrek ini hanya ditemukan pada zona 4 saja 

pada pohon Tutup (Mallotus paniculatus) dan Kukrup (Engelhardia spicata).  

Anggrek ini berasal dari Semenanjung Melayu, Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, 

Bali, Thailand, Serawak dan Filipina. Tumbuh pada ketinggian 2000 mdpl. Pseudobulb 

memiliki tinggi hingga 10 cm dan terdapat  dua daun pada setiap bulb. Memiliki bunga yang 

menjuntai ke bawah dengan masing-masing panjangnya sekitar 6 mm. Anggrek jenis ini 

ditemukan berbunga hanya selama musim panas (Hicks, 2002).  

 

Gambar 13. Rumpun jenis anggrek Liparis parviflora pada pohon Tutup (Mallotus 

paniculatus) (Dokumentasi pribadi, 2019) 

 

7. Coelogyne miniata (Blume) Lindl. 

Anggrek jenis Coelogyne miniata (Gambar 14) merupakan anggrek yang paling banyak 

ditemukan di sepanjang koridor Coban Trisula – Ranu Pani. Terletak pada koordinat 

07°59’31,3” LS dan 112°53’05,0” BT. Ditemukan pada ketinggian 1.609 - 1.851 mdpl 

dengan suhu lingkungan berkisar antara 17ºC - 20ºC, intensitas cahaya berkisar antara 2.810 

– 10.500 klux, dan kelembapan sebesar 87 %. Tipe pertumbuhan anggrek ini adalah 

simpodial. Memiliki pseudobulb yang berwarna merah keoranye-an yang berbentuk persegi 

lima. Dimana terdapat dua daun dalam dalam satu bulb. Hasil pengamatan, anggrek ini 

banyak tumbuh pada zona 4 dan 5 pada pohon Kukrup (Engelhardia spicata), Bnngkongan 

(Turpinia sphaerocarpa), Trete (Celtis sp.), Jenitri (Elaeocarpus genitri), Dada Putih (Acer 

laurinum), Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) dan Astronea spectabilis. 

Anggrek ini memiliki pseudobulbs berbentuk bulat telur atau bulat telur 

memanjang. Pseudobulbs berwarna hijau saat tumbuh di tempat teduh, sedangkan 

berwarna kemerahan saat tumbuh di tempat terbuka. Anggrek ini memiliki dua helai daun, 
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yang berkembang sebelum pseudobulbs berkembang, Bentuk daun lanset. Bunga berwarna 

oranye sampai merah. Tumbuhan ini tersebar di wilayah pegunungan Jawa mulai ketinggian 

1000-2400 mdpl. Anggrek ini umumnya tumbuh pada cabang-cabang pohon dengan 

intensitas cahaya yang tinggi atau pada dahan berlumut dan pada tebing berbatu (Comber, 

1990) 

 

Gambar 14. Rumpun jenis anggrek Coelogyne miniata pada pohon Kukrup (Engelhardia 

spicata) (Dokumentasi pribadi, 2019) 

 

8. Appendicula sp. Blume 

Appendicula sp.merupakan angrek yang banyak ditemukan di kawasan koridor Coban 

Trisula pada koordinat 08º00’06,3” LS dan 112º52’13,4” BT (Gambar 15). Anggrek ini 

tumbuh pada ketinggian 1.452 - 1.459 mdpl pada suhu lingkungan 16ºC, intesnitas cahaya 

sebesar 2.810 klux, dan kelembapan sebesar 87 %. Memiliki daun berbentuk elips dengan 

terdapat jarak antar daun sekitar 1 cm. Memiliki daun yang banyak terdapat disepanjang 

batang. Tersusun dua deret dan berbentuk datar, dengan batang membengkok, berbentuk 

bulat dan tidak bercabang. Hasil pengamatan, anggrek ini banyak tumbuh di zona 4 dan 5 

pada pohon Kukrup (Engelhardia spicata) dan Trete (Celtis sp.). 

Appendicula berasal dari bahasa latin“appendix” yang berarti penambahan,"pelengkap 

yang ada pada labellum". Umumnya dikenal sebagai anggrek epifit dan jarang ditemukan 

sebagai anggrek terestrial. Bunga berwarna putih atau kehijauan muda dengan sepal 

berbentuk lateral dan labellum menyatu ke dasar kolom. Perbungaan terletak di ketiak daun 

maupun di ujung batang. Anggrek jenis Appendiculasp. ditemukan di Guangdong dan 
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Hainan, Cina, Hong Kong, Assam, Himalaya Timur, Myanmar, Thailand, Kamboja, 

Vietnam, Kalimantan, Jawa, Malaysia, Filipina, Sulawesi, dan Sumatra pada ketinggian 

hingga 2000 mdpl di dataran tinggi dan lembab, hutan cemara primer sebagai epifit atau 

litofit yang dengan ukuran kecil hingga sedang, pada suhu panas hingga dingin dan pada 

batu kapur dengan tonjolan memanjang (Comber, 1990).  

 

Gambar 15. Rumpun jenis anggrek Appendicula sp. pada pohon Kukrup (Engelhardia 

spicata) (Dokumentasi pribadi, 2019) 

 

9. Flickingeria aueriloba 

Anggrek jenis Flickingeria aueriloba (Gambar 16) banyak ditemukan pada kawasan 

hutan Coban Trisula dengan titik koordinat 07º59’48,3” LS dan 112º52’28,9” BT. 

Ditemukan pada ketinggian 1.461 - 1.609 mdpl dengan suhu lingkungan 19ºC, intensitas 

cahaya sebesar 4.560 klux dan kelembapan sebesar 91 %. Tipe pertumbuhan simpodial yang 

tumbuh bercabang banyak. Memiliki pseudobulb yang terdiri dari satu batang satu bulb. Tipe 

perakaran serabut. Hasil pengamatan, anggrek ini banyak ditemukan di zona 4 dan 5 pada 

pohon Pasang (Lithocarpus sundaicus), Bangkongan (Turpinia sphaerocarpa), Anggrung 

(Trema orientalis), Dada Putih (Acer laurinum), Tutup (Mallotus paniculatus).   

Flickingeria aueriloba merupakan anggrek dengan tipe pembungaan akrante yaitu 

muncul pada ujung batang, bunga tunggal, bunga mekar hanya bertahan setengah hari dan 

memiliki aroma yang manis. Ditemukan di Jawa dan Sumatra pada ketinggian 500 - 1000 

meter sebagai anggrek terestrialdan epifit dengan ukuran sedang. Memiliki batang yang 

bercabang banyak (Comber, 1990).  
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Gambar 16. Rumpun jenis anggrek Flickingeria aueriloba pada pohon Pasang (Lithocarus 

sundaicus) (Dokumentasi pribadi, 2019) 

 

10. Vanda tricolor Lindl. 

Anggrek ini banyak ditemukan pada koridor hutan Coban Trisula dan sekitar danau 

Ranupani pada koordinat 07º59’46,47” LS dan 112º52’37,38” BT (Gambar 17). Ditemukan 

pada ketinggian 1.452-1.633 mdpl dan suhu lingkungan 19ºC, intensitas cahaya berkisar 

antara 2.150-7.680 klux, dan kelembapan sebesar 82 %. Tipe pertumbuhan monopodial. 

Memiliki daun berbentuk pita dan tebal. Bunga mekar pada musim penghujan dengan waktu 

berbunga yang cukup lama dan berwarna merah muda keunguan. Hasil pengamatan, anggrek 

ini banyak ditemukan di zona 4 dan 5 pada pohon Kukrup (Engelhardia spicata). 

Anggrek Vanda tricolor tumbuh baik pada ketinggian 800 - 1.700 mdpl, akan tetapi 

spesies ini juga mampu beradaptasi pada saat fase berbunga dengan sempurna pada 

ketinggian 200 - 300 mdpl. Vanda ini dapat dijumpai di Jawa Barat hingga Pulau Bali, 

bahkan dilaporkan ditemukan juga di Negara Laos. Anggrek Vanda tricolor memiliki batang 

berbentuk bulat panjang dan kokoh. Tinggi tumbuhan ini dapat mencapai 2m, daun 

berbentuk pita agak melengkung dengan ujung daun rumpang bersudut tajam dengan lebar 

sekitar kurang lebih 3 cm dan panjang mencapai 45 cm. Tandan bunga bisa mencapai 50 cm 

yang menyangga 10 - 20 kuntum bunga yang muncul dari ketiak daun, sepal dan petal 

berwarna dasar antara putih dan kuning dengan corak totol berwarna coklat hingga kuning, 

dengan totol-totol merah keunguan. Diameter bunga anggrek Vanda tricolor bisa mencapai 

10 cm, bunga mampu bertahan hingga 20 - 25 hari. Bunga anggrek Vanda tricolor berbau 

harum, aroma harum ini sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat hidupnya, di dataran 
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tinggi aromanya sangat kuat dan semakin turun ke dataran rendah aromanya akan semakin 

berkurang (Hicks, 2002). 

 

Gambar 17. Rumpun jenis anggrek Vanda tricolor pada pohon Kukrup (Engelhardia 

spicata) (Dokumentasi pribadi, 2019) 

 

11. Thrixspermum subulatum (Blume) Rchb.f 

Anggrek ini banyak ditemukan pada koridor hutan kawasan Coban Trisula pada koordinat 

07º59’23,4” LS dan 112º53’28,9” BT (Gambar 18). Ditemukan pada ketinggian 1.760 mdpl 

dengan suhu lingkungan 19ºC, intensitas cahaya sebesar 11.660 klux dan kelembapan 

sebesar 87 %. Anggrek ini juga dikenal sebagai anggrek tirai karena bentuknya yang 

menjuntai ke bawah seperti tirai. Memiliki daun berbentuk pita dan tebal. Hasil pengamatan, 

anggrek ini banyak ditemukan di zona 4 dan 5 pada pohon Kukrup (Engelhardia spicata), 

Jenitri (Elaeocarpus genitri) dan Dada Putih (Acer laurinum),  

Anggrek ini merupakan jenis anggrek epifit, dengan panjang batang biasanya sekitar 1 m, 

dan terkadang dapat mencapai dua kali ukuran panjang biasanya, menjuntai dari batang-

batang pohon. Anggrek ini mempunyai akar aerial yang muncul dari batang. Memiliki tebal 

daun kurang lebih 9 x 1,5 cm, dan berdaging. Jumlah bunga 3 - 7 kuntum, pada umumnya 

mekar bersamaan, lebar bunga 1,8 cm, berwarna kuning muda dengan oranye muda pada 

bagian bibir, dan memiliki aroma yang wangi. Anggrek ini tersebar diseluruh Jawa, pada 

umumnya di bagian selatan, khususnya dekat pantai selatan, dimana sering ditemukan 

menutupi pohon yang menjuntai ke pantai. Anggrek ini juga ditemukan di Jawa Baratdi 

daratan jauh dari pantai dengan daun yang lebih kecil dengan lebar hanya 9 mm. Anggrek 

ini juga dapat dijumpai di Sumatra, Bali, Filipina, dan Taiwan (Comber, 1990). 
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Gambar 18. Rumpun jenis anggrek Thrixspermum subulatum pada pohon Kukrup 

(Engelhardia spicata) (Dokumentasi pribadi, 2019) 

 

12. Eria longifolia 

Anggrek ini banyak ditemukan di kawasan hutan Coban Trisula pada koordinat  

08º00’08,2” LS dan 112º53’14,4” BT (Gambar 19). Ditemukan pada ketinggian 1.465-1.520 

mdpl dengan suhu berkisar 17ºC - 18ºC, intensitas cahaya sebesar 10.280 klux, dan 

kelembapan sebesar 95 %. Memiliki batang berbentuk silindris. Tipe pertumbuhan Eria 

longifolia  adalah simpodial. Bentuk daun pita dengan ujung lancip dengan jarak antar daun 

0.5 cm. Hasil pengamatan, anggrek ini banyak ditemukan di zona 4 dan 5 pada pohon 

Kukrup (Engelhardia spicata), Trete (Celtis sp.) dan Dada Putih (Acer laurinum).  

Ditemukan di Thailand, Kalimantan, Malaysia, dan Sumatra pada hutan pasir, hutan 

pegunungan rendah di pohon maupun bebatuan berlumpur pada ketinggian 900 - 1900 mdpl 

sebagai epifit berukuran kecil hingga sedang. Memiliki batang dengan selubung memanjang. 

Daun berbentuk terminal. Bunga hanya mekar dalam waktu beberapa menit (Hicks, 2002).  

 

Gambar 19. Rumpun jenis anggrek Eria longifolia pada pohon Kukrup (Engelhardia 

spicata) (Dokumentasi pribadi, 2019) 
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13. Eria bogoriensis 

Anggrek ini banyak ditemukan pada kawasan hutan sekitar Coban Trisula dan di sekitar 

danau Ranupani pada koordinat 07º59’46,0” LS dan 112º52’38,9” BT (Gambar 20). 

Ditemukan pada ketinggian 1.520 - 2.125 mdpl dengan suhu berkisar antara 17ºC - 18ºC, 

intensitas cahaya sebesar 9.600 klux dan kelembapan sebesar 95 %. Terdapat seperti ruas-

ruas atau garis-garis pada bulb. Termasuk dalam tipe pertumbuhan simpodial. Memiliki 

bunga yang mekar pada musim penghujan dan berwarna merah muda kekuningan. Hasil 

pengamatan anggrek ini banyak ditemukan di zona 4 dan 5 pada pohon Bangkongan 

(Turpinia sphaerocarpa), Pasang (Lithocarpus sundaicus), Dada Putih (Acer laurinum), 

Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) dan Astronea spectabilis. 

Memiliki jumlah daun dua sampai lima yang terletak di dekat puncak batang, berbentuk 

sedikit melengkung, dan sedikit berdaging. Terdapat bunga empat sampai enam, mekar pada 

musim dingin, perbungaan bunga pendek dan padat yang muncul dari sampingpseudobulb. 

Tumbuh tidak subu pada habitat yang terbuka atau intensitas cahaya yang tinggi dengan 

hanya memiliki sedikit bunga bahkan hanya beberapa bunga. Bunga memilikilebar 5mm, 

sepal berbentuk bulat telur dengan panjang 3,5mm, dengan lobus samping kecil terletak tepat 

di pangkal batang. Ditemukan di Jawa dan Papua di hutan pada ketinggian 20 - 1000 mdpl 

sebagai epifit kecil hingga sedang (Comber, 1990).  

 

 

Gambar 20. Rumpun jenis anggrek Eria bogoriensis pada pohon Pasang (Lithocarpus 

sundaicus) (Dokumentasi pribadi, 2019) 
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14. Dendrobium sanguinolentum Lindl. 

Anggrek jenis ini banyak ditemukan di koridor kawasan hutan Coban Trisula yang 

terletak pada koordinat 08º00’07,5” LS dan 112º52’13,2” BT (Gambar 21). Terletak pada 

ketinggian 1.459 mdpl dan suhu lingkungan berkisar 15ºC, intensitas cahaya sebesar 3.210 

klux dan kelembapan sebesar 87 %. Tipe pertumbuhan anggrek Dendrobium 

sanguinolentum ini adalah monopodial. Memiliki bentuk daun elips, ujung runcing, dan 

dibagian abaksial terlihat seperti ruas-ruas. Terdapat bunga yan mekar pada musim 

penghujan dan pada pagi hari, berwarna oranye kekuningan dengan tipe pleurante yaitu 

bunga muncul pada samping batang. Hasil pengamatan anggrek ini hanya ditemukan di zona 

5 pada pohon Trete (Celtis sp.) 

Jenis anggrek ini memiliki bentuk batang silindris. Memiliki bunga berwarna ungu dan 

tidak memiliki aroma. Tumbuh sebagai epifit berukuran sedang. Anggrek ini tumbuh subur 

pada musim panas, menyukai habitat dengan intensitas cahaya sedang dan lembab. 

Ditemukan di hutan dataran rendah dan bukit di pohon-pohon tepi jalan pada ketinggian 

berkisar antara 600 - 900 mdpl. Tersebar di wilayah Malaysia, Thailand, Sumatra, Jawa dan 

Kalimantan (Comber, 1990).  

 

 

Gambar 21. Rumpun jenis anggrek Dendrobium sanguinolentum pada pohon Trete (Celtis 

sp.) (Dokumentasi pribadi, 2019) 

 

15. Dendrobium hasseltii Lindl. 

Anggrek jenis ini merupakan anggrek yang hanya ditemukan disekitar danau Ranupani 

yang terletak pada ketinggian 2.140 mdpl pada koordinat 08º00’47,9” LS dan 112º56’47,8” 

BT dengan suhu berkisar 15ºC, intensitas cahaya berkisar antara 3.040 – 3.210 klux dan   
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kelembapan sebesar 87 % (Gambar 22). Memiliki bentuk daun elips yang berukuran kecil 

dengan ujung daun tumpul. Batang terdapat seperti ruas-ruas yang teksturnya sedikit keras 

dan lancip, licin dan berkayu. Bunga mekar pada musim penghujan dan pada pagi hari, 

berwarna ungu yang berbentuk seperti terompet dan terlihat sudah mulai kuncup. Hasil 

pengamatan, anggrek ini ditemukan di zona 4 dan 5 pada pohon Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana).  

Anggrek jenis ini memiliki batang dengan panjang sampai satu meter atau lebih dan 

tumbuh ketika tumbuh subur di tempat teduh, sedangkan pada tempat dengan intensitas 

cahaya tinggi hanya tumbuh dengan panjang 20 - 30 cm. Perbungaan dengan jumlah dua 

sampai empat bunga, biasanya tumbuh saling berdekatan di dekat puncak batang dewasa 

(akrante).  Bunga berwarna merah muda keunguan dengan bercak oranye.Tersebar di di 

hutan lumut yang dapat ditemukan di setiap gunung tinggi di Jawa pada ketinggian mulai 

dari 1800 - 3000mdpl dan juga tersebar di Semenanjung Malaysia dan Sumatra. Termasuk 

jenis anggrek yang berbunga sepanjang tahun di wilayah Jawa bagian Barat dan termasuk 

anggrek tahan api jika habitatnya di Pulau Jawa bagian Timur. Pohon-pohon 

Casuarinajunghuhniana mendominasi hutan di ketinggian yang lebih tinggi, dimana 

anggrek ini akan tumbuh subur yang terkadang hingga menutupi ranting-ranting. Bunga-

bunga anggrek ini akan mekar sekitar sebulan setelah hujan turun (Comber, 1990). 

 

 

Gambar 22. Rumpun jenis anggrek Dendrobium hasseltii pada pohon Cemara Gunung 

(Casuarina junghuhniana) (Dokumentasi pribadi, 2019) 

 

16. Tuberolabium odoratissimum J.J. Sm. 

Anggrek jenis ini termasuk yang sedikit ditemukan. Anggrek ini ditemukan di kawasan 

hutan Coban Trisula pada koordinat 08°00’06,2” LS dan 112°52’12,4” BT (Gambar 23). 
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Tumbuh pada ketinggian 1.422 mdpl -1.459 mdpl dan suhu berkisar 16ºC, intensitas cahaya 

sebesar 1.200 klux dan kelembapan sebesar 82 %. Tipe pertumbuhan anggrek ini adalah 

monopodial yang tumbuh sebagai epifit. Memiliki daun yang panjang dan tebal berdaging 

yang tumbuh mejuntai kebawah, berbentuk pita, dan ujung daun runcing. Tumbuh 

menggerombol yang terdiri dari 10 individu dalam satu rumpun. Hasil pengamatan, anggrek 

ini hanya ditemukan di zona 4 pada pohon Kukrup (Engelhardia spicata) dan Tutup 

(Mallotus paniculatus).  

Anggrek jeni Tuberolabium odoratissimum memiliki batang dengan panjang sekitar 

15cm. Daun berbentuk linier, memiliki tekstur tebal dan berdaging. Perbungaan lebih 

pendek dari daun,panjang bunga sekitar 10cm dengan tangkai yang panjangnya 2cm, yang 

terdapat sekitar 20 bunga dalam setiap tangkai. Bunga mekar selama sekitar dua minggu,, 

atau terbuka secara bersamaan dengan lebar sekitar 1,25 mm, sepal berwarna merah atau 

coklat melintang di bagian bawah,kelopak dengan bentuk dan warna yang sama tetapi lebih 

kecil dan lobus tengah hampir tidak terlihat. Tersebar di seluruh Jawa pada ketinggian 500 - 

1.400 mdpl khususnya di gunung Jawa Timur juga di Sumatera pada daerah lembab 

(Comber, 1990).  

 

 

Gambar 23. Rumpun jenis anggrek Tuberolabium odoratissimum pada pohon Kukrup 

(Engelhardia spicata) (Dokumentasi pribadi, 2019) 

 

17. Bulbophyllum macrantum Lindl. 

Anggrek jenis banyak ini tersebar di kawasan hutan sekitar Coban Trisula - Jarak Ijo yang 

terletak pada koordinat 07°59’59,6” LS dan 112°52’19,9” BT,  ketinggian antara 1.422 - 



45 
 

1.520 mdpl dengan suhu lingkungan 19ºC, intensitas cahaya berkisar antara 3.600 – 5.620 

klux dan kelembapan sebesar 87 % (Gambar 24). Tipe pertumbuhan anggrek ini adalah 

simpodial. Memiliki daun berbentuk bulat dan kecil. Daun dengan tekstur yang tebal 

berdaging dimana pada abaksial mengkilat seperti dilapisi plastik. Hasil pengamatan, 

anggrek ini banyak itemukan di zona 4 dan zona 5 pada pohon Kukrup (Engelhardia 

spicata), Pasang (Lithocarpus sundaicus), Pampung (Macropanax dispermus) dan Dada 

Putih (Acer laurinum) 

Jenis anggrek ini memiliki pseudobulbsberukuran sekitar 10 cm, berbentuk bulat telur, 

kuning dan panjang sekitar 3 cm. Daun lonjong dengan puncak tumpul, tebal dengan tangkai 

daun berukuran 2,5 cm. Bunga terletak pada tangkai dengan panjang 4cm, berwarna putih 

dengan terdapat bintik merah. Umumnya tersebar di Pulau Jawa bagian Selatan dan Barat, 

Thailan, Vietnam, semenanjung Malaysia, Sumatra dan Kalimantan pada ketinggian 

1000mdpl (Comber,1990). 

 

 

Gambar 24. Rumpun jenis anggrek Bulbophyllum macrantum pada pohon Pasang 

(Lithocarpus sundaicus) (Dokumentasi pribadi, 2019) 

 

18. Bulbophyllum obtusipetalum J.J. Sm. 

Anggrek ini banyak tumbuh pada kawasan hutan Coban Trisula pada ketinggian 1.461 

pada koordinat 08º00’08,5” LS dan 112º52’13,5” BT dengan suhu berkisar 17ºC, intensitas 

cahaya berkisar antara 3.040 – 3.210 klux dan kelembapan sebesar 87 % (Gambar 25). 

Anggrek ini memiliki daun dengan tekstur yang kaku, berbentuk lonjong dengan ujung 

tumpul. Tipe pertumbuhan anggrek ini adalah simpodial. Memiliki bunga berwarna putih 

kekuningan yang menjulur dari samping bulb. Hasil pengamatan, anggrek ini hanya 

ditemukan tumbuh di zona 4 pada pohon Kukrup (Engelhardia spicata). 
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Anggrek jenis Bulbophyllum obtusipetalum memiliki rimpang merambat dan bercabang, 

dan terdapat jarak dengan pseudobulb sekitar 3 cm. Daun secara bertahap menyempit ke 

tangkai daun yang panjangnya tidak menentu, ujung daun agak tumpul, dan tekstur daun 

sedikit keras. Bunga memiliki panjang 25 mm, kelopak bunga yang tidak terbuka lebar, 

bearoma seperti buah jeruk, sepal lateral bergabung bersama di ujung batang, berbentuk 

lonjong dan tumpul, dan berwarna kuning. Tersebar di seluruh Jawadi hutan terbuka pada 

ketinggian 1000 - 1600 mdpl dan juga tersebar di Kalimantan dan Sumatra (Comber, 1990).  

 

 

Gambar 25. Rumpun jenis anggrek Bulbophyllum obtusipetalum pada pohon Kukrup 

(Engelhardia spicata) (Dokumentasi pribadi, 2019) 

 

19. Bulbophyllum miniatum 

Anggrek ini banyak ditemukan di hutan sekitar danau Ranu Pani pada ketinggian 2.140 

mdpl, suhu lingkungan berkisar 15ºC, intensitas cahaya sebesar 12.620 klux dan kelembapan 

sebesar 91 %, koordinat 08º00’44,7” LS dan 112º56’52,2” BT (Gambar 26). Anggrek ini 

merupakan anggrek terkecil di Pulau Jawa. Tipe pertumbuhan termasuk simpodial. Memiliki 

pseudobulb berbentuk bulat seperti bintil-bintil, berwarna hijau cerah yang tumbuh 

mengelilingi batang pohon yang dijadikan inang. Pseudobulb tumbuh melekat sehingga 

terlihat jelas bulatan-bulatannya. Daun berbentuk elips dengan ujung tumpul dan berukuran 

kecil hingga sedang. Bunga berwarna oranye. Hasil pengamatan, anggrek ini ditemukan di  

zona 4 dan 5 pada pohon Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana). 

Ditemukan di Laos, Vietnam, dan Kamboja sebagai anggrek epifit berukuran kecil, 

tumbuh subur pada iklim hangat hingga panas dan lembab dengan pseudobulbs yang saling 

berdekatan. Memiliki bentuk daun elips. Bunganya berwarna oranye terang, dihiasi bintik-

bintik merah. Berbunga pada musim gugur dan musim dingin (Comber, 1990). 
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Gambar 26. Rumpun jenis anggrek Bulbophyllum miniatum pada pohon Cemara Gunung 

(Casuarina junghuhniana) (Dokumentasi pribadi, 2019) 

 

20. Bulbophyllum sp.I 

Anggrek ini banyak ditemukan pada kawasan hutan Coban Trisula di ketinggian 1.422-

1.634 mdpl, intensitas cahaya sebesar 2.610 klux, kelembapan sebesar 87 %, dan pada 

koordinat 08º00’06,2” LS dan 112º52’12,4” BT (Gambar 27). Tipe pertumbuhan simpodial. 

Memiliki bentuk daun lonjong dengan ujung sedikit runcing dan bertekstur tebal. Hasil 

pengamatan, anggrek ini banyak ditemukan di zona 4 dan 5 pada pohon Kukrup 

(Engelhardia spicata), Bangkongan (Turpinia sphaerocarpa) dan Anggrung (Trema 

orientalis) 

Anggrek jenis ini memiliki rimpang merambat atau menggantung dengan terdapat celah 

atau jarak dari batang atau cabang pohon. Memiliki tekstur daun yang cukup tebal. Memiliki 

sepal yang lebih besar dari kelopak bunga. Tersebar di wilayah Jawa, Thailand, Kalimantan, 

Sumatra, Semenanjung Malaysia, dan Filipina (Comber, 1990).  

 

Gambar 27. Rumpun jenis anggrek Bulbophyllum sp I pada pohon Anggrung (Trema 

orientalis) (Dokumentasi pribadi, 2019) 
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21. Eria moluccana J.J.Sm. 

Anggrek ini banyak ditemukan pada kawasan hutan Coban Trisula dan juga sekitar Danau 

Ranu Pani pada koordinat 07º59’45,7” LS dan 112º52’34,9” BT, di ketinggian mulai dari 

1.634 – 2.120 mdpl dengan suhu rata-rata 18ºC, intensitas cahaya berkisar antara 3.840 – 

9.200 klux dan kelembapan sebesar 91 % (Gambar 28). Tipe pertumbuhan simpodial. 

Memiliki pseudobulb berbentuk kerucut dengan bagian ujung bulb terbungkus selubung, 

bulb juga menggembung dan terdapat ruas seperti garis yang melingkar. Memiliki batang 

yang berwarna kuning kecoklatan dengan bentuk bulat ramping. Daun lanset dengan tipe 

alternate yang berbentuk lonjong, berwarna hijau dan ujung daun. Hasil pengamatan, 

anggrek ini tumbuh di zona 3, 4 dan 5 pada pohon Kukrup (Engelhardia spicata). 

Tersebar di wilayah Maluku, Sulawesi, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Samoa, dan 

Queensland Australia pada hutan dataran rendah pada ketinggian hingga 650 mdpl sebagai 

epifit berukuran sedang. Tumbuh subur pada suhu panas hingga hangat dengan pseudobulb 

berdaging tebal, jaraknyaberdekatan. Bunga mekar pada musim dingin dan musim semi 

(Comber, 1990).  

 

 

Gambar 28. Rumpun jenis anggrek Eria moluccana pada pohon Kukrup (Engelhardia 

spicata) (Dokumentasi pribadi, 2019) 
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22. Vanda limbata Blume 

Anggrek Vanda limbata  (Gambar 29) banyak ditemukan pada kawasan hutan Coban 

Trisula sampai dengan sekitar Jarak Ijo. Terletak pada koordinat 08°00’06,7” LS dan 

112°52’13,2” BT ketinggian antara 1.422 - 1.521 mdpl, suhu 19ºC, intensitas cahaya 7.680 

klux dan kelembapan relatif 81 %. Hasil pengamatan, anggrek ini ditemukan di zona 4 dan 

5 pada pohon Kukrup (Engelhardia spicata). 

Vanda limbata merupakan spesies anggrek yang mampu bertahan pada cuaca yang cukup 

ekstrim. Anggrek ini sanggup bertahan cukup lama mulai musim kemarau hingga musim 

hujan berikutnya. Memiliki bunga berwarna cokelat tua kemerahan dengan sedikit terdapat 

warna kuning pada bagian dasar, terdapat pola bercak berwarna krem dan bagian 

labellumnya berwarna pink atau ungu. Vanda limbata tersebar di wilayah  Jawa, Kepulauan 

Sunda Kecil dan Filipina (Holttum, 1960). 

 

Gambar 29. Rumpun jenis anggrek Vanda limbatapada pohon kukrup (Engelhardia spicata) 

(Dokumentasi pribadi, 2019) 

 

4.2 Jenis – Jenis dan Persebaran Pohon Inang Anggrek Epifit 

Berdasarkan hasil pengamatan di sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu Pani terdapat 

12 spesies pohon yang menjadi inang dari anggrek epifit. Keseluruhan pohon yang 

ditemukan terletak pada ketinggian yang berkisar antara 1.422 - 2.140 mdpl. Pohon-pohon 

yang ditemukan pada kawasan hutan Coban Trisula yang dijadikan inang dari anggrek epifit 

adalah Kukrup (Engelhardia spicata), Pasang (Lithocarpus sundaicus), Anggrung (Trema 

orientalis), Pampung (Macropanax dispermus), Trete (Celtis sp), Bangkongan (Turpinia 

sphaenocarpa), Suren (Toona sureni), Astronia spectabilis, Jenitri (Elaeocarpus genitri), 

Dada Putih (Acer laurinum), Tutup (Mallotus paniculatus), sedangkan di kawasan koridor 

Desa Ngadas (Tabel 4), Jemplang (Tabel 5), dan hutan sekitar Danau Ranu Pani adalah 

Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) (Tabel 6). 
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Tabel 3. INP pohon inang pada kawasan koridor Coban Trisula 

No. Nama Spesies 
Jumlah 

individu 

KR FR INP 

(%) (%) (%) 

1 Kukrup (Engelhardia spicata) 13 46 9,1 48 

2 Dada putih (Acer laurinum) 3 11 9,1 17 

3 Anggrung (Trema orientalis) 3 11 9,1 17 

4 Trete (Celtis sp.) 2 7 9,1 14 

5 Astronia spectabilis 1 4 9,1 11 

6 Jenitri (Elaeocarpus genitri) 1 4 9,1 11 

7 Tutup (Mallotus paniculatus) 1 4 9,1 11 

8 Pasang (Lithocarpus sundaicus) 1 4 9,1 11 

9 Pampung (Macropamax dispermus) 1 4 9,1 11 

10 Suren (Toona sureni) 1 4 9,1 11 

11 Bangkongan (Turpinia sphaerocarpa) 1 4 9,1 11 

 Total 28 100 100 200 

 

Tabel 4. INP pohon inang pada kawasan koridor Desa Ngadas 

No. Nama Spesies 
Jumlah 

individu 

KR FR INP 

(%) (%) (%) 

1 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 8 100 100 200 

 Total  8 100 100 200 

 

Tabel 5. INP pohon inang pada kawasan koridor Jemplang 

No. Nama Spesies 
Jumlah 

individu 

KR FR INP 

(%) (%) (%) 

1 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 8 100 100 200 

 Total 8 100 100 200 

 

Tabel 6. INP pohon inang pada kawasan koridor Ranu Pani 

No. Nama Spesies 
Jumlah 

individu 

KR FR INP 

(%) (%) (%) 

1 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 30 100 100 200 

 Total 8 100 100 200 

 

Jenis pohon Kukrup (Engelhardia spicata Blume) merupakan anggota dari famili 

Juglandaceae (Gambar 30). Ditemukan pada ketinggian 1459 - 1598 mdpl dengan ketinggian 

rata-rata pohon 25 - 30 m dan keliling batang berkisar antara 250 - 450 cm. Pohon Kukrup 

sebagai inang dari anggrek epifit ini memilikibatang dengan ukuran keliling paling besar 

diantara pohon yang lain yang dijadikan inang oleh anggrek epifit yang ditemukan di 
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sepanjang koridor Coban Trisula sampai dengan sebelum Desa Adat Ngadas. Pohon ini 

memiliki karakter tidak mengelupas, permukaan batang kasar dan sedikit retak-retak.  

Kukrup merupakan habitus pohon dengan tinggi mencapai 25 cm. Memiliki daun 

berhadapan, berseling atau tersebar, dan tepi daun rata. Memiliki tekstur kulit batang yang  

bersifat stabil atau tidak mengelupas, tekstur permukaan retak-retak bercelah dangkal, keras 

dan berkayu. Batang berwarna abu-abu coklat dengan inti yang memiliki warna garis-garis 

gelap. Pohon itu digunakan sebagai tanaman perintis dalam reboisasi di area yang telah 

terdegradasi. Pohon ini termasuk ke dalam pohon fast growing. Pohon ini telah masuk ke 

dalam daftar merah spesies terancam punah oleh International Union for Conservation of 

Nature (IUCN), sehingga perlu adanya upaya konservasi. Habitat pohon kukrup yaitu pada 

hutan primer yang lebat, lebih umum di lereng gunung atau di lembah hingga ketinggian 

2.500 mdpl. Tersebar luas di kawasan Asia, Cina, India, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, 

Malaysia, Indonesia, Filipina, New Guinea (Soepadmo et al, 2002).  

 

 

Gambar 30. Pohon Kukrup (Engelhardtia spicata) sebagai pohon inang anggrek epifit 

(Dokumentasi pribadi, 2019) 

 

Jenis pohon Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) merupakan anggota dari famili 

Casuarinaceae (Gambar 31). Pohon ini tumbuh subur di kawasan Ranu Pani. Ditemukan 

pada ketinggian 2121 - 2140 mdpl dengan ketinggian rata-rata pohon 20 - 30 m dan keliling 

batang berkisar antara 300 - 450 cm. Daun berbentuk jarum. Pohon Cemara Gunung sebagai 
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inang dari anggrek epifit ini memiliki karakter batang mudah mengelupas, retak-retak 

dengan permukaan batang yang kasar.  

Pohon Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) banyak ditemukan di Indonesia di 

lereng gunung berapi pada ketinggian 1.500 - 3.100 mdpl (Hanum & van der Maesen, 1997). 

Cemara Gunung juga merupakan jenis yang toleran terhadap musim kering, sehingga tahan 

tehadap kebakaran. Cemara Gunung merupakan jenis tanaman yang cepat tumbuh dan dapat 

mencapai tinggi maksimal 35 meter. Diameter pohon ini antara 30-50 cm. Tekstur kayu yang 

keras, berwarna cokelat kemerah merahan, batang berukuran besar, lurus, silindris,  

cenderung mudah mengelupas dan terlihat retak-retak bercelah dalam dengan kedalaman 16 

- 31 mm dan lebarnya 9 - 15 mm. Tekstur ini menunjukkan bahwa pohon cemara gunung 

sebagai habitat ideal untuk anggrek epifit. Pohon berumah satu, bunga berkelamin tunggal. 

Bunga jantan dan betina dalam satu tunas. Bunga jantan berbentuk strobili, panjang 2 - 4 cm, 

terutama di bagian bawah tajuk. Strobili betina banyak terdapat di sepertiga bagian atas tajuk 

terutama di ujung dahan (Hidayat dan Hansen , 2001). 

 

Gambar 31. Pohon Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) sebagai pohon inang 

anggrek epifit (Dokumentasi pribadi, 2019) 

 

Jenis pohon Pasang (Lithocarpus sundaicus) (Gambar 32) merupakan anggota dari famili 

Fagaceae. Ditemukan pada ketinggian 1.461 mdpl dengan ketinggian rata-rata pohon 30 m 

dan keliling batang berkisar antara 300 - 450 cm. Pohon pasang sebagai inang dari anggrek 

epifit ini memiliki karakter batang berkayu.  

Pohon Pasang (Lithocarpus sundaicus) adalah tanaman tropis bagian Asia, khususnya 

Thailand, Malaysia, Filipina dan Indonesia bagian barat (Sumatra, Jawa dan Kepulauan 

Kalimantan). Spesies ini tumbuh di hutan primer wilayah Malaysia dengan ketinggian 1.000 

- 1.500 m dpl. Memiliki tekstur kulit batang kasar, berserat, berwarna abu-abu dan berkayu, 
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sehingga banyak digunakan sebagai bahan bangunan. Umumnya juga ditemukan di Pulau 

Jawa yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur (Soepadmo, 1972).  

 

Gambar 32. Pohon Pasang (Lithocarpus sundaicus) sebagai pohon inang anggrek epifit 

(Dokumentai pribadi, 2019) 

 

Jenis pohon Bangkongan (Turpinia sphaerocarpa) (Gambar 33) merupakan anggota dari 

famili Staphyleaceae. Ditemukan pada ketinggian 1.529 mdpl dengan ketinggian rata-rata 

pohon 20 m dan keliling batang berkisar antara 150 cm. Bangkongan memiliki karakter 

batang agak halus dan mengkilat. Daun berwarna hijau tua dengan tepi bergerigi dan tebal. 

Pohon Bangkongan memiliki tinggi sampai 20 m dan keliling batang berkisar 60 cm. 

Memiliki tekstur batang agak halus, licin dan mengkilat. Pohon ini tumbuh tersebar di Asia 

Tenggara. Umumnya di Pulau Jawa pada ketinggian 200 - 1.750 mdpl. (Heyne, 1987). 

 

 

Gambar 33. Pohon Bangkongan (Turpinia sphaerocarpa) sebagai pohon inang anggrek 

epifit (Dokumentasi pribadi, 2019) 
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Jenis pohon Astronia spectabilis (Gambar 34) merupakan anggota dari famili 

Melastomataceae. Ditemukan pada ketinggian 1.751 mdpl dengan ketinggian rata-rata 

pohon 20 m dan keliling batang berkisar antara 150 cm. Astronia spectabilis memiliki 

karakter batang agak halus dan mengkilat. Daun berwarna kecoklatan pada bagian abaksial.  

Pohon Astronia spectabilis tersebar luas di kawasan Semenanjung Malaysia, Sumatra, 

Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Talaud dan Maluku. Memiliki tekstur berkayu 

sehingga masyarakat banyak menggunakan pohon ini sebagai bahan bangunan. Memiliki 

daun yang berwarna cokelat keunguan (Ardiani, 2012).  

 

Gambar 34. Pohon Astronia spectabilis sebagai pohon inang anggrek epifit (Dokumentasi 

pribadi, 2019) 

 

Jenis pohon Anggrung (Trema orientalis) (Gambar 35) merupakan anggota dari famili 

Ulmaceae. Ditemukan pada ketinggian 1.469 mdpl dengan ketinggian rata-rata pohon 25 m 

dan keliling batang berkisar antara 150 cm. Pohon ini memiliki karakter batang agak halus, 

daun berwarna hijau dan mengkilat, bentuk daun lonjong, tepi bergerigi dengan ujung 

runcing dan permukaan daun mengkerut.   

Trema orientalis tumbuh pada ketinggian 100 – 135 mdpl, keadaan topografi  datar 

sampai curam dengan kemiringan berkisar 15°- 45°.  Akar berupa akar tunggang, batang 

memiliki tekstur berkayu dan tidak bergetah dengan tinggi pohon dapat mencapai  10 – 25 

m dan diameter 5 - 30 cm, daun tunggal. Bunga berada pada ketiak daun.  T. 

orientalis tergolong sebagai jenis intoleran, dapat tumbuh dan beregenerasi dengan baik di 

daerah terbuka dan merupakan pakan burung sehingga pemencarannya cukup luas.  T. 
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orientalis adalah salah satu jenis tumbuhan fast growing yang potensial digunakan sebagai 

tanaman pionir untuk merestorasi lahan kritis. Tumbuhan ini juga berkhasiat untuk 

mengobati penyakit asma, disentri, batuk dan hipertensi. Pohon ini tersebarluas di Pulau 

Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Habitat pohon ini adalah di hutan-hutan 

pegunungan sampai ketinggian 2000 mdpl (Orwa et al, 2009).  

 

Gambar 35. Pohon Anggrung (Trema orientalis)sebagai pohon inang anggrek epifit 

(Dokumentasi pribadi, 2019) 

 

Jenis pohon Trete (Celtis sp.)merupakan anggota dari famili Mirtaceae(Gambar 36). 

Ditemukan pada ketinggian 1.554 mdpl dengan ketinggian rata-rata pohon 25 m dan keliling 

batang berkisar antara 150 cm.Pohon ini memiliki karakter daun nerwarna hijau  dan tebal 

seperti daun buah kedondong. Memiliki tekstur permukaan batang halus. 

Pohon Trete (Celtis sp.) tersebar luas di daerah beriklim hangat di belahan bumi utara, di 

Eropa selatan, Asia bagian selatan dan timur, Amerika Utara,hingga Afrika tengah, dan 

Amerika Selatan bagian utara dan tengah. Umumnya pohon Trete berukuran sedang dengan 

mencapai ketinggian 10 – 25 m dan jarang mencapai 40 m. Daun memiliki panjang 

berukuran sekitar 3 – 15 cm dan bergerigi merata. Bunga-bunga kecil dari tumbuhan ini 

muncul di awal musim semi (Manchesteret al, 2002). 
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Gambar 36. Pohon Trete (Celtis sp.) sebagai pohon inang anggrek epifit (Dokumentasi 

pribadi, 2019) 

 

Jenis pohon Pampung (Macropanax dispermus) merupakan anggota dari famili 

Araliaceae. Ditemukan pada ketinggian 1.469 - 1.592 mdpl dengan ketinggian rata-rata 

pohon 15 m dan keliling batang berkisar antara 100 cm.Pohon ini memiliki karakter daun 

menjari, berwarna hijau dan menggorombol di ujung ranting. Memiliki tekstur permukaan 

batang halus. 

Pohon Pampung memiliki ketinggian hingga 18 m. Daun tersebar di sepanjang pucuk. 

Memiliki bentuk daun bulat, tepi bergerigi, ujung daun meruncing, daun menjari dan 

umumnya mengumpul di ujung-ujung ranting berjumlah 5 - 7 helai daun. Batangnya 

memiliki tekstur halus, berwarna abu-abu dan berbentuk bulat. Tersebar luas di kawasan 

India, Jawa, Malaya (Semenanjung Malaysia), Sumatera dan Cina Selatan. Jenis ini dijumpai 

pada ketinggian 1.000 - 2.300 m dpl, bukit, ternaung pada hutan yang lembab (Soepadmo et 

al, 2002).  

Jenis pohon Tutup (Mallotus paniculatus) merupakan anggota dari famili Euphorbiaceae. 

Ditemukan pada ketinggian 1.469 mdpl dengan ketinggian rata-rata pohon 25 m dan keliling 

batang berkisar antara 150 cm. Memiliki bentuk daun seperti daun Pohon Jati, bagian 

abaksial berwarna abu-abu dan teksturnya sedikit berbulu halus. Memiliki tekstur 

permukaan batang halus dan berwarna keputihan. 
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Pohon Tutup merupakan habitus pohon. Memiliki batang yang mengandung getah. Daun 

tersebar, kadang-kadang berhadapan. Memiliki daun berbentuk tunggal atau majemuk 

menjari. Ujung tangkai daun atau pangkal helaian daun mengandung kelenjar. Pohon ini 

memiliki kulit batangnya bersifat stabil dan tidak mengelupas dengan permukaan rata, dan 

lunak (Romaidi dkk, 2012).  

Jenis pohon Jenitri (Elaocarpus genitri) merupakan anggota dari famili Euphorbiaceae. 

Ditemukan pada ketinggian 1.760 mdpl dengan ketinggian rata-rata pohon 25 m dan keliling 

batang berkisar antara 150 cm. Memiliki bentuk daun meruncing pada bagian ujung, 

berbentuk lonjong dan tepi daun bergerigi. Memiliki tekstur permukaan batang sedikit kasar 

dan berkayu. 

Pohon Jenitri memiliki tinggi pohon yang dapat mencapai 25 - 30 m. Memiliki batang 

tegak, berkayu dan bulat dengan percabangansimpodial, bertekstur kasar, dan berwarna 

coklat dengan diameter hingga mencapai 150 cm. Daun tunggal, tumbuh tersebar, bertangkai 

pendek, pertulangan daun menyirip,berwarna hijau, berbentuk lonjong, sepanjang 

tepidaunnya bergerigi danmeruncing di bagian ujung. Jenis ini tumbuh pada ketinggian 

tempat 500 - 1.000 mdpl. Penyebarannya meliputi Jawa, Bali, Sulawesi, dan Maluku 

(Simatupang dkk, 2014). 

Jenis pohon Suren (Toona sureni) merupakan anggota dari famili Meliaceae. Ditemukan 

pada ketinggian 1.435 mdpl dengan ketinggian rata-rata pohon 15 m dan keliling batang 

berkisar antara 150 cm.Pohon ini memiliki karakter daun bulat oval dan tebal seperti daun 

buah kedondong. Memiliki tekstur permukaan batang kasar dan berkayu. 

Pohon Suren tersebar di Sumatera, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, 

Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Papua. Pohon suren dapat tumbuh baik di tempat-

tempat terbuka dan mendapatkan cahaya langsung pada ketinggian <1200 mdpl. Pohon 

suren termasuk jenis tumbuhan yang tumbuh cepat. Memiliki karakteristik batang lurus, 

bertajuk ringan, berakar tunggang dalam, dan berakar cabang banyak. Memiliki bentuk daun 

oval, tebal dan berwarna hijau tua (Siahaan dkk, 2015).  

Jenis pohon Dada Putih (Acer laurinum) merupakan anggota dari famili Sapindaceae. 

Ditemukan pada ketinggian 1.742 mdpl dengan ketinggian rata-rata pohon 20 m dan keliling 

batang berkisar antara 150 cm. Dada putih memiliki daun pada bagian adaksial berwarna 

hijau sedangkan pada abaksial berwarna sedikit keputihan. Pohon dada putih sebagai inang 

dari anggrek epifit ini memiliki karakter batang sedikit kasar akan tetapi mudah retak atau 

kulit kayu mudah mengelupas. 
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Pohon Dada Putih banyak ditemukan di hutan tropika basah dataran tinggi seperti 

Sumatra, Jawa Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan, Semenanjung Malaya dan Filipina. 

Beberapa ditemukan tumbuh di hutan sekunder perbukitan dan pegunungan, pada ketinggian 

800 - 2.550 mdpl. Tumbuh selalu hijau dengan tinggi pohon mencapai 40 m. Batang 

berbentuk bulat lurus, kulit bersisik berwarna merah kecokelatan, tekstur batang sedikit 

lunak dan halus serta mengkilat. Daun tersusun majemuk memyirip tunggal dengan helai 

daun berbentuk oval berwarna hijau dan pada permukaannya berwarna hijau pucat.  

Anggrek epifit menggunakan pohon inang dimana untuk mendukung keberadaan dirinya, 

akan tetapi tidak bersifat parasit. Epifit dalam kaitannya dengan manfaat ekosistem salah 

satunya sebagai habitat bagi banyak hewan, terutama serangga dan mikro organisme (Vance 

& Nadkarni, 1990., dalam Adhikari dkk., 2012). Kawasan koridor Coban Trisula - Ranu 

Pani tidak banyak pohon yang ditemukan sebagai inang dari anggrek epifit, hal ini 

dikarenakan kawasan hutan alam sebagian sudah mengalami alih fungsi lahan menjadi 

pertanian dan permukiman, khususnya di daerah Ngadas. Dimana kawasan Desa Adat 

Ngadas sudah di alih fungsikan sebagai pemukiman dan juga lahan pertanian yang 

tegakannya hanya beberapa pohon cemara gunung (Casuarina junghuhniana) yang 

keadaanya sudah tidak terawat. Menurut Kolanowska (2014) peningkatan lahan atau alih 

guna lahan menjadi lahan pertanian menjadikan ancaman terbesar bagi keberadaan populasi 

anggrek.  

Menurut Tarmudji dan Latifah (2001) bahwa pohon yang mampu menjadi inang atau 

sebagai tempat tumbuh anggrek epifit adalah pohon dengan kriteria batang pohon inang yang 

rata, kasar (terkelupas), dan sedikit retak, sehingga banyak debu yang menempel pada batang 

pohon tersebut dibanding dengan kulit batang yang halus. Debu ini dalam kurun waktu 

tertentu akan menumpuk dan tersiram oleh air hujan yang akan menyebabkan batang pohon 

tersebut menjadi lembab, kondisi tersebut cocok untuk pertumbuhan anggrek epifit. 

Karakteristik kulit batang yang kasar juga menjadi tempat pertumbuhan spora. Selain itu, 

terdapat faktor iklim mikro seperti kelembapan, daya serap, nilai pH, dan kandungan nutrisi 

dari kulit batang yang juga berpengaruh terhadap kekayaan dan kelimpahan jenis anggrek 

pada suatu pohon inang. Semakin tinggi pH kulit batang pohon inang maka akan 

menyebabkan keberagaman jenis spesies anggrek epifit yang menjadikan inang rendah 

(Mezaka dkk., 2008; Gradstein dan Culmsee, 2010; Atmaja. 2011, dalam Budiman dkk., 

2016). 

Estimasi persentase rumpun dan jenis anggrek epifit pada masing-masing jenis pohon 

inang sebanyak 33 pohon yang terlihat pada Gambar 38. Dari ke-12 jenis pohon yang berada 
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di sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu Pani dan digunakan sebagai inang oleh, jenis 

anggrek epifit yang ditemukan tumbuh mendominasi pada pohon inang Kukrup 

(Engelhardia spicata), Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana), Bangkongan (Turpinia 

sphaenocarpa), Astronea spectabilis, dan Jenitri (Elaeocarpus genitri ) adalah Coelogyn 

miniata. Jenis pohon inang pasang (Lithocarpus sundaicus), Anggrung (Trema orientalis), 

dan Pampung (Macropamax dispermus), jenis anggrek epifit yang mendominasi adalah 

Bulbophyllum macrantum. Jenis pohon inang Dada Putih (Acerlaurinum)anggrek epifit yang 

mendominasi adalah Eria bogoriencis. Jenis pohon inang Trete (Celtis sp.) anggrek epifit 

yang mendominasi adalah Eria longifolia. Jenis pohon inang Tutup (Mallotus paniculatus) 

anggrek epifit yang tumbuh mendominasi adalah Flickingeria aureiloba. Jenis pohon inang 

Suren (Toona sureni) anggrek epifit yang tumbuh mendominasi adalah Eria hyacinthoides. 

Berdasarkan informasi tersebut perlu dikembangkan adanya proses penanaman ke-12 pohon 

inang tersebut untuk menjaga kelestarian dan memperkaya individu dan rumpun anggrek 

pada kawasan koridor Coban Trisula - Ranu Pani. 

 

 

Gambar 37. Estimasi persentase rumpun dan jenis anggrek epifit pada masing-masing jenis 

pohon inang 
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Koordinat seluruh pohon inang bagi anggrek epifit dan pohon potensial sepanjang koridor 

Coban Trisula - Ranu Pani sejauh 15 km tersaji secara berurutan pada Tabel 7 dan Gambar 

38. Distribusi spasial pohon inang anggrek epifit pada Resort Coban Trisula (Tabel 8 dan 

Gambar 39), Desa Ngadas (Tabel 9 dan Gambar 40), Jemplang (Tabel 10 dan Gambar 41) 

dan Resort Ranu Pani (Tabel 11 dan Gambar 42). Terdapat jenis – jenis pohon dengan 

potensi sebagai inang anggrek epifit, tetapi tidak didapatkan anggrek epifit (Gambar 40 - 42 

dan Tabel 7 Nomor 29 - 64 dan 68 - 72). Pohon-pohon tersebut dapat direkomendasikan 

sebagai habitat dari anggrek epifit sebagai upaya konservasi anggrek dan juga upaya 

restorasi dengan menggunakan pohon inang jenis Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana). Mengingat juga pohon tersebut memiliki tekstur kulit batang yang kasar dan 

juga retak-retak sehingga cocok untuk habitat anggrek. Menurut Puspitaningtyas (2010) 

menyatakan bahwa anggrek cenderung memilih jenis inang yang kasar sehingga dapat 

menahan seresah lebih banyak dibandingkan pohon yang berkulit licin.  

Terdapat 33 titik pohon inang anggrek epifit dan enam spot yang direkomendasikan 

sebagai spot wisata pengamatan anggrek epifit di sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu 

Pani (Gambar 38). Kemudian spot tersebut diklasifikasi menjadi beberapa kategori-kategori 

wisatawan. Jalur pengamatan dimulai dari pos pintu masuk kawasan Coban Trisula sampai 

dengan sekitar danau Ranu Pani. 

  



61 
 

Tabel 7. Titik koordinat dan ketinggian masing-masing pohon inang pada koridor Coban 

Trisula-Ranu Pani 
Pohon 

inang ke- 
Jenis Inang Titik Koordinat Ketinggian (mdpl) Suhu (°C) Jenis Anggrek Epifit 

1 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 8°00'06,2" 

E: 112°52'12,4" 

 

 

1.422 16 Tuberolabium odoratissimum, 

Eria hyacinthoides, Schoenorcis 

juncifolia, Bulbophyllum sp I, 

Bulbophyllum obtusepalum 

2 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 8°00'09,9" 

E: 112°52'14,7" 

  

1.422 17 Liparis parviflora dan 

Bulbophyllum macrantum 

3 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 8°00'07,7" 

E: 112°52'14,9" 

  

1.422 18 Agrostophyllum sp., Eria 

hyacinthoides, Eria longifolia 

4 Tutup (Mallotus paniculatus) S: 8°00'08,2" 

E: 112°52'14,4" 

  

1.469 18 Tuberolabium odoratissimum, 

Agrostophyllum sp., Eria 

longifolia 

5 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 8°00'08,5" 

E: 112°52'13,5" 

  

1.469 17 Dendrobium linearifolium, 

Flickingeria aureiloba, 

Bulbophyllum obtusepalum, Eria 

hyacinthoides 

 

6 Trete (Celtis sp.) S: 8°00'07,5" 

E: 112°52'13,2" 

  

1.459 19 Coelogyne miniata, 

Tuberolabium odoratissimum, 

Appendicula sp., Dendrobium 

linearifolium 

 

7 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 8°00'06,3" 

E: 112°52'13,4" 

  

1.452 19 Vanda tricolor, Appendicula sp., 

Dendrobium linearifolium, Eria 

longifolia 

 

8 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 8°00'06,7" 

E: 112°52'13,2" 

 

 

1.452 19 Agrostophyllum sp., Vanda 

limbata, Appendicula sp. 

9 Toona sureni (Suren) S: 8°00'02,9" 

E: 112°52'15,2" 

 

 

1.435 19 Eria hyacinthoides dan 

Dendrobium linearifolium 

10 Pampung (Macropanax dispermus) S: 8°00'11,1" 

E: 112°52'14,5" 

 

 

1.435 

 

19 Schoenorcis juncifolia, 

Bulbophyllum sp I., Dendrobium 

linearifolium, Coelogyne 

miniata 

 

11 Anggrung (Trema orientalis) S: 8°00'12,0" 

E: 112°52'15,1" 

 

1.435 18 Bulbophyllum macrantum 

12 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 8°00'07,9" 

E: 112°52'15,9" 

 

1.435 18 Eria hyacinthoides, 

Bulbophyllum sp I., Coelogyne 

miniata 

 

13 Anggrung (Trema orientalis) S: 7°59'48,8" 

E: 112°52'27,6" 

 

1.435 18 Bulbophyllum macrantum, Eria 

hyacinthoides, Flickingeria 

aureiloba 

 

14 Anggrung (Trema orientalis) S: 7°59'48,3" 

E: 112°52'28,9" 

 

1.435 19 Coelogyne miniata, Flickingeria 

aureiloba, Bulbophyllum sp I., 

Dendrobium linearifolium, 

Appendicula sp. 

 

15 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 7°59'48,3" 

E: 112°52'28,9" 

 

1.435 19 Coelogyne miniata dan 

Dendrobium linearifolium 

16 Pasang (Lithocarpus sundaicus) S: 7°59'59,6" 

E: 112°52'19,9" 

 

1.520 15 Flickingeria aureiloba, Eria 

hyacinthoides, Bulbophyllum 

macrantum, Eria bogoriencis, 

Bulbophyllum sp I., Eria 

longifolia 

 

17 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 7°59'58,5" 

E: 112°52'21,1" 

 

1.521 19 Eria hyacinthoides, 

Bulbophyllum sp I., Vanda 

tricolor, Vanda limbata, Eria 

mollucana 
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Lanjutan Tabel 7 

Pohon 

inang ke- 
Jenis Inang Titik Koordinat Ketinggian (mdpl) Suhu (°C) Jenis Anggrek Epifit 

18 Bangkongan (Turpinia spaerocarpa) S: 7°59'45,7" 

E: 112°52'39,7" 

1.634 18 Eria mollucana dan Eria 

hyacinthoides 

 

19 Trete (Celtis sp.) S: 7°59'46,0" 

E: 112°52'38,9" 

 

1.653 16 Bulbophyllum sp I., Coelogyne 

miniata, Eria hyacinthoides, 

Eria bogoriencis, Dendrochilum 

sp. 

 

20 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 7°59'37,6" 

E: 112°52'51,8" 

1.688 19 Coelogyne miniata dan 

Schoenorcis juncifolia 

 

21 Jenitri (Elaeocarpus genitri) S: 7°59'36,5" 

E: 112°52'53,8" 

 

1.760 19 Thrixspermum subulatum, 

Dendrobium linearifolium, 

Coelogyne miniata 

22 Astronia spectabilis S: 7°59'33,7" 

E: 112°53'01,4" 

 

1.766 18 Coelogyne miniata dan Eria 

bogoriencis 

23 Dada putih (Acer laurinum) S: 7°59'33,3" 

E: 112°53'01,0" 

 

1.762 17 Eria bogoriencis, Coelogyne 

miniata, Eria hyacinthoides, 

Thrixspermum subulatum, 

Schoenorcis juncifolia, 

Bulbophyllum obtusepalum, 

Dendrobium linearifolium, Eria 

longifolia 

 

24 Dada putih (Acer laurinum) S: 7°59'31,3" 

E: 112°53'05,0" 

 

1.762 18 Coelogyne miniata, 

Bulbophyllum sp I., 

Dendrochilum sp., Flickingeria 

aureiloba, Eria bogoriencis, 

Eria hyacinthoides, 

Bulbophyllum macrantum, 

Schoenorcis juncifolia, 

Thrixspermum subulatum 

 

25 Dada putih (Acer laurinum) S: 7°59'31,3" 

E: 112°53'05,0" 

 

1,762 18 Eria hyacinthoides, 

Bulbophyllum macrantum, 

Dendrochilum sp., Eria 

bogoriencis 

 

26 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 7°59'23,4" 

E: 112°53'28,9" 

 

1.851 17 Coelogyne miniata, Eria 

bogoriencis, Eria mollucana, 

Thrixspermum subulatum, 

Dendrobium linearifolium, 

Bulbophyllum sp I. 

 

27 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 7°59'21,19" 

E: 112°53'33,06" 

 

1.847 17 Coelogyne miniata, Dendrobium 

linearifolium, Eria bogoriencis 

 

28 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 7°59'20,8" 

E: 112°53'35,8" 

 

1.847 17 Coelogyne miniata, 

Thrixspermum subulatum, 

Dendrochilum sp. 

29 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'32,93" 

E: 112°55'11,87" 

 

2.130 19 - 

30 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'31,95" 

E: 112°55'12,89" 

 

2.140 19 - 

31 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'30,66" 

E: 112°55'19,91" 

 

2.150 18 - 

32 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'30,31" 

E: 112°55'25,41" 

2.160 19 - 

33 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'32,15" 

E: 112°55'28,44" 

2.170 19 - 

      

34 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'29,79" 

E: 112°55'28,57" 

2.180 17 - 

35 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'27,67" 

E: 112°55'29,31" 

 

2.240 17 - 
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Lanjutan Tabel 7 

Pohon 

inang ke- 
Jenis Inang Titik Koordinat Ketinggian (mdpl) Suhu (°C) Jenis Anggrek Epifit 

36 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'27,70" 

E: 112°55'30,46" 

2.260 17 - 

37 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'27,27" 

E: 112°55'30,46" 

2.260 17 - 

38 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'26,83" 

E: 112°55'31,51" 

 

2.270 17 - 

 

39 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'30,95" 

E: 112°55'39,30" 

2.280 17 - 

40 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'31,89" 

E: 112°55'39,30" 

2.290 18 - 

41 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'32,14" 

E: 112°55'40,15" 

2.300 18 - 

42 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'37,51" 

E: 112°55'47,93" 

 

2.310 18 - 

 

43 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'43,01" 

E: 112°55'57,34" 

2.320 17 - 

44 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°59'43,91" 

E: 112°56'18,07" 

 

2.314 17 - 

45 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°59'44,81" 

E: 112°56'18,56" 

 

2.308 17 - 

46 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°59'44,21" 

E: 112°56'21,13" 

 

2.309 17 - 

47 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°59'50,96" 

E: 112°56'17,50" 

 

2.307 17 - 

 

48 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°59'51,94" 

E: 112°56'15,88" 
 

2.302 17 - 

49 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'02,83" 

E: 112°56'21,29" 

 

2.302 17 - 

50 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'05,19" 

E: 112°56'19,49" 

 

2.302 17 - 

51 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'20,02" 

E: 112°56'16,20" 

 

2.226 17 - 

52 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'20,97" 

E: 112°56'17,55" 

 

2.222 17 - 

53 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'53,01" 

E: 112°56'15,17" 

2.220 17 - 

 

54 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'20,22" 

E: 112°56'18,56" 

 

2.215 17 - 

55 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'20,13" 

E: 112°56'19,09" 

 

2.292 17 - 

56 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'02,78" 

E: 112°56'20,33" 

 

2.302 17 - 

57 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°59'08,24" 

E: 112°56'29,96" 
2.350 18 - 

 

58 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°59'24,15" 

E: 112°56'26,70" 
2.30 16 - 

 

59 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°59'31,82" 

E: 112°56'24,98" 

2.350 16 - 
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Lanjutan Tabel 7 

Pohon 

inang 

ke- 

Jenis Inang Titik Koordinat 
Ketinggian 

(mdpl) 

Suhu 

(°C) 

Jenis Anggrek 

Epifit 

60 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°59'36,99" 

E: 112°55'22,90" 

2.200 15 - 

 

61 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°59'39,83" 

E: 112°56'20,99" 

2.240 17 - 

 

62 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°59'46,01" 

E: 112°56'19,15" 

2.240 17 - 

63 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'41,11" 

E: 112°56'45,89" 

2.260 17 - 

64 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'42,04" 

E: 112°56'45,59" 

2.1 18 - 

65 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'48,9" 

E: 112°56'45,3" 

 

2.129 16 Eria bogoriencis, 

Coelogyne 

miniata, 

Bulbophyllum sp I. 

66 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'48,94" 

E: 112°56'45,84" 

 

2.126 15 Coelogyne 

miniata, 

Bulbophyllum sp 

I., Dendrochilum 

sp., Dendrobium 

hasseltii 

 

67 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'48,2" 

E: 112°56'48,7" 

 

2.121 15 Eria bogoriencis, 

Coelogyne 

miniata, 

Bulbophyllum sp 

I., Dendrochilum 

sp., Bulbophyllum 

miniatum 

 

68 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'49,14" 

E: 112°56'47,18" 

2.121 16 - 

 

 

69 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'48,82" 

E: 112°56'47,92" 

2.121 16 - 

 

 

70 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'48,64" 

E: 112°56'49,68" 

2.121 17 - 

 

 

71 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'48,49" 

E: 112°56'51,07" 

2.121 17 - 

 

72 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'46,45" 

E: 112°56'51,13" 

2.121 17 - 

 

 

73 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'44,7" 

E: 112°56'52,2" 

2.140 15 Bulbophyllum 

miniatum dan 

Dendrobium 

sanguinolentum 

74 Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'44,79" 

E: 112°56'52,19" 

2.140 15 Coelogyne 

miniata, 

Dendrochilum sp., 

Eria bogoriencis, 

Eria mollucana 
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Tabel 8. Titik koordinat dan ketinggian masing-masing pohon pada Resort Coban Trisula 
Pohon 

inang ke-. 
Jenis Inang Titik Koordinat 

Ketinggian 

(mdpl) 
Jenis Anggrek Epifit 

1 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 8°00'06,2" 

E: 112°52'12,4" 

 

 

1.422 Tuberolabium odoratissimum, Eria 

hyacinthoides, Schoenorcis juncifolia, 

Bulbophyllum sp I, Bulbophyllum 

obtusepalum 

2 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 8°00'09,9" 

E: 112°52'14,7" 

  

1.422 Liparis parviflora dan Bulbophyllum 

macrantum 

3 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 8°00'07,7" 

E: 112°52'14,9" 

  

1.422 Agrostophyllum sp., Eria hyacinthoides, 

Eria longifolia 

4 Tutup (Mallotus paniculatus) S: 8°00'08,2" 

E: 112°52'14,4" 

  

1.469 Tuberolabium odoratissimum, 

Agrostophyllum sp., Eria longifolia 

5 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 8°00'08,5" 

E: 112°52'13,5" 

  

1.469 Dendrobium linearifolium, Flickingeria 

aureiloba, Bulbophyllum obtusepalum, 

Eria hyacinthoides 

 

6 Trete (Celtis sp.) S: 8°00'07,5" 

E: 112°52'13,2" 

  

1.459 Coelogyne miniata, Tuberolabium 

odoratissimum, Appendicula sp., 

Dendrobium linearifolium 

 

7 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 8°00'06,3" 

E: 112°52'13,4" 

  

1.452 Vanda tricolor, Appendicula sp., 

Dendrobium linearifolium, Eria 

longifolia 

 

8 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 8°00'06,7" 

E: 112°52'13,2" 

  

1.452 Agrostophyllum sp., Vanda limbata, 

Appendicula sp. 

9 Toona sureni (Suren) S: 8°00'02,9" 

E: 112°52'15,2" 

  

1.435 Eria hyacinthoides dan Dendrobium 

linearifolium 

10 Pampung (Macropanax dispermus) S: 8°00'11,1" 

E: 112°52'14,5" 

  

1.435  Schoenorcis juncifolia, Bulbophyllum sp 

I., Dendrobium linearifolium, Coelogyne 

miniata 

 

11 Anggrung (Trema orientalis) S: 8°00'12,0" 

E: 112°52'15,1" 

 

1.435 Bulbophyllum macrantum 

 

12 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 8°00'07,9" 

E: 112°52'15,9" 

 

1.435 Eria hyacinthoides, Bulbophyllum sp I., 

Coelogyne miniata 

 

13 Anggrung (Trema orientalis) S: 7°59'48,8" 

E: 112°52'27,6" 

 

1.435 Bulbophyllum macrantum, Eria 

hyacinthoides, Flickingeria aureiloba 

 

 

14 Anggrung (Trema orientalis) S: 7°59'48,3" 

E: 112°52'28,9" 

 

1.435 Coelogyne miniata, Flickingeria 

aureiloba, Bulbophyllum sp I., 

Dendrobium linearifolium, Appendicula 

sp. 

 

15 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 7°59'48,3" 

E: 112°52'28,9" 

 

1.435 Coelogyne miniata dan Dendrobium 

linearifolium 

16 Pasang (Lithocarpus sundaicus) S: 7°59'59,6" 

E: 112°52'19,9" 

 

1.520 Flickingeria aureiloba, Eria 

hyacinthoides, Bulbophyllum 

macrantum, Eria bogoriencis, 

Bulbophyllum sp I., Eria longifolia 

 

17 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 7°59'58,5" 

E: 112°52'21,1" 

 

1.521 Eria hyacinthoides, Bulbophyllum sp I., 

Vanda tricolor, Vanda limbata, Eria 

mollucana 

 

18 Bangkongan (Turpinia spaerocarpa) S: 7°59'45,7" 

E: 112°52'39,7" 

 

1.634 Eria mollucana dan Eria hyacinthoides 

19 Trete (Celtis sp.) S: 7°59'46,0" 

E: 112°52'38,9" 

 

1.653 Bulbophyllum sp I., Coelogyne miniata, 

Eria hyacinthoides, Eria bogoriencis, 

Dendrochilum sp. 

20 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 7°59'37,6" 

E: 112°52'51,8" 

 

1.688 Coelogyne miniata dan Schoenorcis 

juncifolia 

21 Jenitri (Elaeocarpus genitri) S: 7°59'36,5" 

E: 112°52'53,8" 

 

1.760 Thrixspermum subulatum, Dendrobium 

linearifolium, Coelogyne miniata 

22 Astronia spectabilis S: 7°59'33,7" 

E: 112°53'01,4" 

 

1.766 Coelogyne miniata dan Eria bogoriencis 
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Lanjutan Tabel 8 
Pohon 

inang ke-. 
Jenis Inang Titik Koordinat 

Ketinggian 

(mdpl) 
Jenis Anggrek Epifit 

23 Dada putih (Acer laurinum) S: 7°59'33,3" 

E: 112°53'01,0" 

 

1.762 Eria bogoriencis, Coelogyne 

miniata, Eria hyacinthoides, 

Thrixspermum subulatum, 

Schoenorcis juncifolia, 

Bulbophyllum obtusepalum, 

Dendrobium linearifolium, Eria 

longifolia 

 

24 Dada putih (Acer laurinum) S: 7°59'31,3" 

E: 112°53'05,0" 

 

1.762 Coelogyne miniata, Bulbophyllum 

sp I., Dendrochilum sp., 

Flickingeria aureiloba, Eria 

bogoriencis, Eria hyacinthoides, 

Bulbophyllum macrantum, 

Schoenorcis juncifolia, 

Thrixspermum subulatum 

 

25 Dada putih (Acer laurinum) S: 7°59'31,3" 

E: 112°53'05,0" 

 

1,762 Eria hyacinthoides, Bulbophyllum 

macrantum, Dendrochilum sp., 

Eria bogoriencis 

 

26 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 7°59'23,4" 

E: 112°53'28,9" 

 

1.851 Coelogyne miniata, Eria 

bogoriencis, Eria mollucana, 

Thrixspermum subulatum, 

Dendrobium linearifolium, 

Bulbophyllum sp I. 

 

27 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 7°59'21,19" 

E: 112°53'33,06" 

 

1.847 Coelogyne miniata, Dendrobium 

linearifolium, Eria bogoriencis 

 

28 Kukrup (Engelhardia spicata) S: 7°59'20,8" 

E: 112°53'35,8" 

 

1.847 Coelogyne miniata, 

Thrixspermum subulatum, 

Dendrochilum sp. 

 

Tabel 9. Titik koordinat dan ketinggian masing-masing pohon potensial sebagai inang 

anggrek epifit pada Desa Ngadas 

Pohon inang 

ke- 
Jenis Inang Titik Koordinat 

Ketinggian 

(mdpl) 

Jenis Anggrek 

Epifit 

1 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 

S: 7°58'32,93" 

E: 112°55'11,87" 

 
2.130 - 

2 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 

S: 7°58'31,95" 

E: 112°55'12,89" 

 

2.140 - 

3 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 

S: 7°58'30,66" 

E: 112°55'19,91" 

 

2.150 - 

4 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 

S: 7°58'30,31" 

E: 112°55'25,41" 

 

2.160 - 

5 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 

S: 7°58'32,15" 

E: 112°55'28,44" 

 

2.170 - 

6 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 

S: 7°58'29,79" 

E: 112°55'28,57" 

 

2.180 - 

7 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 

S: 7°58'27,67" 

E: 112°55'29,31" 

 

2.240 - 

8 Cemara Gunung (Casuarina junghuhniana) 

S: 7°58'27,70" 

E: 112°55'30,46" 

 

2.270 - 
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Tabel 10. Titik koordinat dan ketinggian masing-masing pohon potensial sebagai inang 

anggrek epifit pada Jemplang 

Pohon 

inang 

ke- 

Jenis Inang Titik Koordinat 
Ketinggian 

(mdpl) 

Jenis 

Anggrek 

Epifit 

1 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'27,27" 

E: 112°55'30,46" 

 

2.260 - 

2 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'26,83" 

E: 112°55'31,51" 

 

2.270 - 

3 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'30,95" 

E: 112°55'39,30" 

 

2.280 - 

4 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'31,89" 

E: 112°55'39,30" 

 

2.290 - 

5 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'32,14" 

E: 112°55'40,15" 

 

2.300 - 

6 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'37,51" 

E: 112°55'47,93" 

 

2.310 - 

7 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'43,01" 

E: 112°55'57,34" 

 

2.320 - 

8 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°58'53,01" 

E: 112°56'15,17" 

2.340 - 
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Tabel 11. Titik koordinat dan ketinggian masing-masing pohon inang dan pohon potensial 

sebagai inang anggrek epifit pada Resort Ranu Pani 

Pohon 

inang ke-

. 

Jenis Inang Titik Koordinat 
Ketinggian 

(mdpl) 
Jenis Anggrek Epifit 

1 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°59'43,91" 

E: 112°56'18,07" 

 

2.314 - 

2 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°59'44,81" 

E: 112°56'18,56" 

 

2.308 - 

3 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°59'44,21" 

E: 112°56'21,13" 

 

2.309 - 

4 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°59'50,96" 

E: 112°56'17,50" 

 

2.307 - 

5 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°59'51,94" 

E: 112°56'15,88" 

 

2.302 - 

6 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°59'02,83" 

E: 112°56'21,29" 

 

2.302 - 

7 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'05,19" 

E: 112°56'19,49" 

 

2.302 - 

8 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'20,02" 

E: 112°56'16,20" 

 

2.226 - 

9 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'20,97" 

E: 112°56'17,55" 

 

2.222 - 

10 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°59'08,24" 

E: 112°56'29,96" 
2.150 - 

11 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'20,22" 

E: 112°56'18,58" 

 

2.215 - 

12 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'20,13" 

E: 112°56'19,09" 

 

2.192 - 

13 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 8°00'20,78" 

E: 112°56'20,33" 

 

2.189  

14 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°59'24,15" 

E: 112°56'26,7" 

 

2.170 - 

 



69 
 

Lanjutan Tabel 11 

Pohon 
inang ke 

Jenis inang 
Titik koordinat 

Ketinggian 
(mdpl) 

Jenis anggrek epifit 

15 
Cemara Gunung (Casuarina 
junghuhniana) 

S: 7°59'31,82" 
E: 112°56'24,98" 

 

2.190 - 

16 
Cemara Gunung (Casuarina 
junghuhniana) 

S: 7°59'36,99" 
E: 112°55'22,90" 

 

2.200 - 

17 
Cemara Gunung (Casuarina 
junghuhniana) 

S: 7°59'38,68" 
E: 112°56'19,99" 

 

2.140 - 

18 
Cemara Gunung (Casuarina 

junghuhniana) 

S: 7°59'46,01" 

E: 112°56'19,15" 

 

2.140 - 

19 
Cemara Gunung (Casuarina 
junghuhniana) 

S: 8°00'41,11" 
E: 112°56'45,89" 

 

2.160 - 

20 
Cemara Gunung (Casuarina 
junghuhniana) 

S: 8°00'42,04" 
E: 112°56'45,59" 

 

2.180 - 

21 
Cemara Gunung (Casuarina 
junghuhniana) 

S: 8°00'48,9" 
E: 112°56'45,3" 

 

2.129 
Eria bogoriencis, Coelogyne 
miniata, Bulbophyllum sp I. 

22 
Cemara Gunung (Casuarina 
junghuhniana) 

S: 8°00'48,94" 
E: 112°56'45,84" 

 

2.126 

Coelogyne miniata, 
Bulbophyllum sp I., 

Dendrochilum sp., Dendrobium 
hasseltii 

 

23 
Cemara Gunung (Casuarina 
junghuhniana) 

S: 8°00'48,2" 
E: 112°56'48,7" 

 

2.121 

Eria bogoriencis, Coelogyne 

miniata, Bulbophyllum sp I., 

Dendrochilum sp., 
Bulbophyllum miniatum 

 

24 
Cemara Gunung (Casuarina 
junghuhniana) 

S: 8°00'49,14" 
E: 112°56'47,18" 

 

2.120 - 

25 
Cemara Gunung (Casuarina 
junghuhniana) 

S: 8°00'48,82" 
E: 112°56'47,92" 

 

2.120 - 

26 
Cemara Gunung (Casuarina 
junghuhniana) 

S: 8°00'48,64" 
E: 112°56'49,68" 

 

2.120 - 

27 
Cemara Gunung (Casuarina 
junghuhniana) 

S: 8°00'48,49" 
E: 112°56'51,07" 

 

2.119 - 

28 
Cemara Gunung (Casuarina 
junghuhniana) 

S: 8°00'46,45" 
E: 112°56'51,13" 

 

2.119 - 

29 
Cemara Gunung (Casuarina 
junghuhniana) 

S: 8°00'44,7" 
E: 112°56'52,2" 

 

2.140 

Bulbophyllum miniatum dan 
Dendrobium sanguinolentum 

 

30 
Cemara Gunung (Casuarina 
junghuhniana) 

S: 8°00'44,79" 

E: 112°56'52,19" 

 

2.140 

Coelogyne miniata, 
Dendrochilum sp., Eria 

bogoriencis, Eria mollucana 
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Hasil pemetaan yang didapatkan pada Gambar 38, selanjutnya diakumulasikan pada 

Tabel 12 berdasarkan lokasi tumbuh anggrek epifit dan pohon potensial yang dapat dijadikan 

inang anggrek epifit. Terdapat beberapa spot pengamatan yang dibagi menjadi beberapa titik 

pengamatan. Selanjutnya dikategorikan spot tersebut kedalam kategori-kategori wisatawan. 

 

Tabel 12. Akumulasi jumlah pohon inang, jumlah pohon non inang dan titik potensial spot 

pengamatan anggrek epifit  berdasarkan lokasi dan tipe lahan 

Koridor 
(km) 

Tipe lahan 
Zonasi pengelolaan 

TNBTS 
Jumlah pohon 

inang 
Jumlah pohon 

non inang 

Lokasi potensial 
pengembangan spot 

pengamatan anggrek 

epifit 

INP 

 (%) 

Coban 
Trisula 

(5) 

Hutan 
pegunungan 

bawah 

Zona Pemanfaatan, 
Inti, dan Rimba 

28 

(10 Famili) 
- 4 

48 

(Kukrup 

(Engelhardia 
spicata)) 

Desa 
Ngadas 

(3) 

Pemukiman dan 
Ladang 

Zona Pemanfaatan 
dan Tradisional 

- 
8 

(1 Famili) 
- 

200 

(Cemara Gunung 
(Casuarina 

junghuhniana)) 

Jemplang 

(1,6) 

Hutan, alang-
alang dan semak 

Zona Inti, 
Rehabilitasi, 

Pemanfaatan, 
Rimba 

- 
8 

(1 Famili) 
- 

200 

(Cemara Gunung 
(Casuarina 

junghuhniana)) 

Ranu Pani 

(5,4) 

Pemukiman, 
ladang dan hutan 

Zona Inti, 

Rehabilitasi, 
Pemanfaatan 

5 
25 

(1 Famili) 
2 

200 

(Cemara Gunung 
(Casuarina 

junghuhniana)) 

 

Berdasarkan kriteria kisaran ketinggian, maka didapatkan data yang dikelompokkan 

yang kemudian untuk mengukur densitas dari area penelitian. Data tersebut tertera pada 

Tabel 13 yang didapatkan dari data pemetaan koridor Coban Trisula-Ranu Pani sebagai area 

penelitian. Densitas tersebut dapat diukur melalui perhitungan antara luasan kawasan suatu 

area dibagi dengan jumlah titik sampling penelitian.  

 

Tabel 13. Densitas pohon inang pada kawasan koridor Coban Trisula-Ranu Pani 

Kisaran Ketinggian 

(mdpl) 
Luasan Area (km2) Jumlah pohon inang 

Densitas 

(individu/km2) 

1.400-2.000 1.033 28 0,027 

2.000-2.200 897 30 0,033 

>2.200 1.349 16 0,012 
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Gambar 41. Persebaran pohon potensial sebagai inang anggrek epifit pada Jemplang 
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4.3 Persepsi Wisatawan terhadap Anggrek Epifit sebagai Atraksi Wisata 

Berdasarkan hasil penggalian informasi dari 82 responden yang didapatkan secara acak 

dan dengan mempertimbangkan kriteria yang telah disebutkan di metode maka didapatkan 

hasil seperti pada Gambar 43 dan Tabel 14. 

 

Tabel 14. Persepsi wisatawan terhadap pengembangan potensi anggrek epifit sebagai 

atraksi wisata 

No. Pernyataan Nilai Kategori 

Pengetahuan     

1 Mengetahui tentang tumbuhan anggrek epifit 3.4 Cukup mengetahui 

2 Mengetahui ciri-ciri dari tumbuhan anggrek epifit 3.12 Cukup mengetahui 

3 Dapat membedakan antara tumbuhan anggrek epifit dengan tumbuhan epifit lainnya 3.1 Cukup dapat membedakan 

4 Mengetahui habitat dari tumbuhan anggrek epifit 3.75 Mengetahui 

5 Mengetahui manfaat dari tumbuhan anggrek epifit 3.06 Cukup mengetahui manfaat 

6 
Pernah melihat tumbuhan anggrek epifit di koridor sepanjang Coban Trisula - Ranu 

Pani 
3.3 Cukup pernah melihat 

7 
Kondisi tumbuhan anggrek epifit di koridor sepanjang Coban Trisula - Ranu Pani 

dalam kondisi terawat 
3 Cukup mengetahui 

Daya Tarik dan Atraksi Wisata     

8 
Tumbuhan anggrek epifit di koridor sepanjang Coban Trisula - Ranu Pani sangat 

menarik untuk dilihat  
3.68 Setuju 

9 Bunga tumbuhan anggrek epifit memiliki keindahan melebihi bunga tumbuhan lain 3.5 Setuju 

10 Tumbuhan  anggrek epifit dijadikan sebuah atraksi wisata (ekowisata) 4.4 Sangat setuju 

11 
Tumbuhan anggrek epifit memiliki bagian yang menarik yaitu pada bagian 

pseudobulb, daun, dan bunga 
3.9 Setuju 

12 
Pernah berkunjung ke destinasi wisata lain yang menggunakan anggrek epifit 

sebagai daya tarik wisata 
2.8 Cukup 

Sarana dan Aksesibilitas     

13 Aksesibilitas koridor Coban Trisula - Ranu Pani sangat memadai 3.4 Cukup 

14 Kondisi koridor Coban Trisula - Ranu Panilayak menjadi jalur kawasan wisata 3.6 Setuju 

15 Kawasan koridor Coban Trisula - Ranu Pani sangat mudah dijangkau 3.3 Cukup 

16 Terdapat objek wisata yang menarik di sekitar koridor Coban Trisula - Ranu Pani 4.1 Setuju 

17 Perlu ditambahkan objek wisata baru di sekitar koridor Coban Trisula - Ranu Pani 4.1 Setuju 

18 
Diadakan kegiatan terkait konservasi anggrek epifit disekitar koridor Coban Trisula 

- Ranu Pani 
4.4 Sangat setuju 
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4.3.1 Pengetahuan 

Penggalian informasi mengenai persepsi wisatawan terhadap anggrek epifit sebagai 

atraksi wisata (Gambar 43 dan Tabel 10) tentang pengetahuan, diketahui bahwa pengetahuan 

mengenai tumbuhan anggrek epifit sebesar 50 % responden cukup mengetahui tentang 

tumbuhan anggrek epifit.Butir pernyataan kedua mengenai ciri-ciri dari tumbuhan anggrek 

epifit, jawaban responden 50 % menyatakan cukup mengetahui tentang ciri-ciri tumbuhan 

anggrek epifit.Butir pernyataan ketiga mengenai dapat membedakan tumbuhan anggrek 

epifit dengan tumbuhan epifit lainnya,  sebesar 40 % responden cukup dapat membedakan. 

Butir pernyataan ke-empat mengenai pengetahuan tentang habitat dari tumbuhan anggrek 

epifit, sebesar 50 % respondenmengetahui habitat tumbuhan anggrek epifit. Peryataan ke-

lima terkait pengetahuan terhadap manfaat dari tumbuhan anggrek, sebesar 45 % responden 

cukup mengetahui manfaat tumbuhan anggrek epifit. Peryataan ke-enam mengenai kuantitas 

dalam menjumpai atau melihat tumbuhan anggrek epifit di sepanjang koridor Coban Trisula 

-Ranu Pani, sebesar 40 % responden cukup pernah melihat. Peryataan ke-tujuh mengenai 

kondisi tumbuhan anggrek epifit di sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu Pani dalam 

kondisi terawat, sebesar 60 % responden cukup mengetahuikondisi tumbuhan anggrek epifit.  

Berdasarkan hasil persepsi tersebut sehingga memberi kesempatan bagi pengembangan 

ekowisata pengamatan anggrek, Hal ini dikarenakan dari hasil penggalian informasi 

didapatkan bahwa pengetahuan responden terhadap anggrek epifit masih dalam kategori 

cukup, sehingga juga belum banyak perhatian terhadap anggrek epifit yang berada di 

sepanjang koridor Coban Trisula-Ranu Pani. Anggrek epifit merupakan salah satu bagian 

dari keanekaragaman hayati dari kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 

makapenting adanya pemberian informasi atau pengenalan mengenai anggrek epifit yang 

ada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru khususnya di sepanjang koridor 

Coban Trisula - Ranu Pani kepada wisatawan yang melalui jalur tersebut dengan beberapa 

cara seperti menyediakan guide atau memberikan leaflet.Berdasarkan pendapat Wahyudi 

dkk. (2014) informasi penting yang harus ada dalam rangka pengelolaan hutan pendidikan 

adalah informasi mengenai keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Menurut The 

International Ecotourism Socienty (2006) menyatakan bahwa berhubungan dengan aspek 

pendidikan dan informasi, wisatawan biasanya mempelajari lebih dahulu latar belakang 

sosial dan budaya wisatawan di daerah tujuan sebelum mereka memilih daerah tujuan wisata 

tertentu. 
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4.3.2 Daya Tarik dan Atraksi Wisata 

Hasil penggalian informasi tentang tumbuhan anggrek epifit mengenai daya tarik dan 

atraksi wisata, pernyataan yang pertama yaitu tumbuhan anggrek epifit di sepanjang koridor 

Coban Trisula-Ranu Pani sangat menarik untuk dilihat, sebesar 40 % responden tertarik 

untuk melihat tumbuhan anggrek epifit. Pendapat responden mengenai bunga tumbuhan 

anggrek epifit memiliki keindahan melebihi bunga tumbuhan lain, sebesar 40% 

respondenmenyatakan setuju.Pernyataan selanjutnya tentang tumbuhan anggrek epifit 

dijadikan sebuah atraksi wisata (ekowisata), sebesar 50 % responden setuju. Pendapat 

peneliti menyatakan bahwasannya bagian yang menarik pada tumbuhan anggrek epifit 

adalah pseudobulb, daun, dan bunga, sebesar 55 % responden menyatakan setuju. 

Pernyataan selanjutnya yaitu pernah berkunjung ke destinasi wisata lain yang menggunakan 

anggrek epifit sebagai daya tarik wisata, sebesar 30 % responden cukup pernah berkunjung 

ke destinasi wisata lain. 

Anggrek merupakan tanaman yang memiliki nilai estetika yang cukup tinggi yang 

terletak pada bunga dan warna bunga serta karakteristik lain yang menjadikan anggrek 

memiliki daya tarik tersendiri bagi peminatnya (Sabran dkk., 2004). Hal ini menjadikan 

anggrek potensial untuk dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata yaitu 

Ekowisata.Potensi sumberdaya tersebut merupakan suatu kesatuan ruang tertentu yang dapat 

menarik keinginan orang untuk berwisata. 

Berdasarkan hasil penggalian informasi akan tetapi masih sedikit responden yang tertarik 

terhadap keindahan dari anggrek epifit tersebut, sehingga perlu adanya upaya konservasi 

jenis-jenis anggrek epifit dan pohon yang digunakan sebagai pohon inang untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anggrek epifitkhusunya di kawasan sepanjang 

koridor Coban Trisula-Ranu Pani. agar nilai estetika dari anggrek epifit tersebut dapat 

dinikmati dan wisatawan menjadi tertarik untuk mengamati keindahan dari anggrek epifit 

tersebut. Keindahan bentang alam dan keanekaragaman hayati yang ada di sepanjang koridor 

Coban Trisula - Ranu Panimenunjang untuk dikembangkan menjadi suatu daya tarik wisata. 

Menurut Sudana (2013) salah satu komponen daya tarik desa wisata adalah dengan adanya 

lingkungan yang asri, pohon-pohon yang rindang serta terawat. Unsur-unsur daya tarik lain 

yang dinilai adalah keindahan alam, keunikan sumberdaya alam, banyaknya sumberdaya 

alam yang menonjol (Gold, 2001). 
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4.3.3 Sarana dan Aksesibilitas 

Pendapat wisatawan tentang pernyataan pada kategori sarana dan aksesibilitas koridor 

Coban Trisula - Ranu Pani sangat memadai, sebesar 50 % responden cukup setuju. Pendapat 

selanjutnya tentang kelayakan kondisi sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu Pani menjadi 

sebuah jalur untuk kawasan wisata, sebesar 45 % responden menyatakan setuju.Pernyataan 

selanjutnya mengenai koridor Coban Trisula – Ranu Pani sangat mudah dijangkau, sebesar 

45 % responden cukup setuju. Pernyataan selanjutnya mengenai terdapat objek wisata yang 

menarik di koridor Coban Trisula - Ranu Pani, sebesar 40 % responden sangat setuju. 

Pernyataan selanjutnya yaitu perlu ditambahkan objek wisata baru di sekitar koridor Coban 

Trisula - Ranu Pani, sebesar 50 % responden setuju. Pernyataan mengenai perlu diadakan 

kegiatan atau festival yang berhubungan dengan konservasi tumbuhan anggrek epifit, 

sebesar 55 % responden sangat setuju. 

Berdasarkan hasil penggalian informasi terhadap responden, maka terlihat bahwa sarana 

dan aksesibilitas sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu Pani dinilai masih belum memadai. 

Hal ini dikarenakan berdasarkan fakta di lapangan, kawasan tersebut merupakan kawasan 

Taman Nasional, sehingga merupakan kawasan pegunungan dengan jalan yang sempit dan 

curam. Perlu adanya pengelolaan terkait aksesibilitas pada kawasan tersebut misalnya 

pelebaran jalan dan adanya pagar pengaman  jalan, sehingga menjadi layak dan aman untuk 

menjadi kawasan wisata. Hal tersebut menjadi pendukung utama keberhasilan dalam 

kaitannya dengan penambahan objek wisata baru di kawasan koridor Coban Trisula-Ranu 

Pani. Koridor sepanjang Coban Trisula - Ranu Pani sudah terdapat objek wisata yaitu 

gunung bromo dan gunung semeru, sehingga koridor tersebut menjadi jalur menuju kawasan 

wisata tersebut. Wisatawan yang telah melintasi kawasan tersebut banyak menggunakan 

transportasi seperti kendaraan bermotor dan Jeep, sehingga dapat menjadi rekomendasi 

transportasi pada kawasan koridor Coban Trisula - Ranu Pani. 

Menurut Lubis (2006) beberapa kriteria yang digunakan untuk pengembangan kawasan 

wisata alam terbagi menjadi beberapa hal, yakni kondisi jalan, jumlah kendaraan bermotor, 

frekuensi kendaraan umum. Kondisi lingkungan, yang meliputi tata guna tanah atau 

perencanaan, kepadatan penduduk, sikap masyarakat, dan dampak sumberdaya alam 

biologis. Pengelolaan perawatan dan pelayanan, yang meliputi unsur- unsur pemantapan 

organisasi atau pengelola, mutu pelayanan dan sarana perawatan dan pelayanan. Kondisi 

iklim yang meliputi; pengaruh iklim terhadap waktu kunjungan, suhu udara, dan kelembaban 

udara. Pengembangan sarana dan aksesibilitas juga perlu memperhatikan lingkungan atau 
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tetap pada prinsip pengembangan ekowisata agar tidak merusak atau merugikan lingkungan 

sekitar kawasan yang sedang dalam pengembangan.  

 

4.4 Desain Jalur Interpretasi Anggrek Epifit Sepanjang Koridor Coban Trisula - 

Ranu Pani 

Hasil dari pengamatan telah dilakukan di sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu Pani 

dengan jarak sekitar 15 km pada ketinggian berkisar antara 1.422 - 2.140 mdpl, didapatkan 

jalur pengamatan wisata anggrek epifit dan distribusi anggrek epifit beserta pohon inang.  

Pembagian desain jalur dibagi menjadi empat area (Tabel 8 dan Gambar 39 - 42). Pembagian 

tersebut didasarkan pada sistem zonasi. Hal ini dikarenakan dalam kontek 

manajemenkawasan, area tersebut memiliki posisi pengelolaan yang berbeda.  

Manajemen pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semerumembagi kawasan ke 

dalam sistem zonasi diantaranya zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, zona rehabilitasi, 

zona tradisonal, zona religi, zona khusus (TNBTS, 2019). Hal ini berarti area Coban Trisula 

masuk ke dalam zona pemanfaatan, inti dan rimba. Kemudian Desa Ngadas masuk ke dalam 

zona pemanfaatan dan zona tradisional, Jemplang masuk ke dalam zona inti, rehabilitasi, 

pemanfaatan dan rimba dan Ranu Pani masuk ke dalam zona pemanfaatan, inti dan zona 

rehabilitasi sehingga memiliki konsekuensi manajemen yang berbeda-beda. Mengacu pada 

hasil akumulasi data pada Tabel 8 dan 9 dimana Coban Trisula memiliki jumlah pohon inang 

anggrek epifit sebanyak 28 pohon, Desa Ngadas dan Jemplang tidak ditemukan pohon inang 

dan Ranu Pani sebanyak lima pohon inang. Biasanya wisatawan diijinkan pada zona 

pemanfaatan dan zona tradisional, akan tetapi hasil data distribusi anggrek epifit dan pohon 

inang serta penggalian informasi dari wisatawan menunjukkan bahwa sepanjang jalur Coban 

Trisula - Ranu Pani berpotensi untuk wisata pengamatn anggrek epifit. Manajemen yang 

disarankan sehingga mengacu pada data densitas (Tabel 9) dimana jika pohon inang untuk 

anggrek epifit hanya sedikit, maka direkomendasikan untuk adanya penambahan pohon 

yang potensial sebagai inang pada zona pemanfaatan dan zona tradisional. Kawasan zona 

inti untuk manajemen nya disarankan adanya introduksi anggrek epifit jenis-jenis tertentu 

pada pohon inang mengacu pada data estimasi rumpun anggrek epifit pada pohon inang 

(Gambar 37). Adanya rekomendasi tersebut sehingga didapatkan  spot-spot potensial 

sebagai dalam menunjang pengembangan ekowisata anggrek epifit. Keindahan bentuk 

bunga serta distribusi yang luas menyebabkan anggrek menjadi tanaman yang populer atau 

memiliki daya tarik sehingga menarik untuk dijadikan atraksi wisata. Keindahan bentang 

alam dan keanekaragaman hayati yang ada di sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu Pani



82 
 

juga menunjang untuk dikembangkan menjadi suatu daya tarik wisata seperti ekowisata 

tersebut. 

Hasil pemetaan didapatkan  33 titik pohon yang dijadikan inang dari anggrek epifit dan 

enam spot pengamatan anggrek. Didapatkan peta koridor Coban Trisula - Ranu Pani seperti 

terlihat pada Gambar 38. Gambar tersebut menunjukkan terdapat enam spot yang 

dikategorikan cukup layak untuk pengembangan wisata pengamatan anggrek epifit. Spot – 

spot tersebut diantaranya adalah : 

1. Spot I 

Spot I berada di pintu masuk Coban Trisula yang terletak pada koordinat 8°00'06,2" LS dan 

112°52'12,4" BT. Spot ini terdapat gasebo dan tempat parkir untuk kendaraan bermotor yang 

cukup memadai(Gambar 44). Medannya tidak terlalu ekstrim yaitu dapat dilalui dengan cara 

tracking sejauh sekitar 800 m dimana jalannya berupa jalan setapak. Anggrek epifit yang 

terdapat pada titik-titik pengamatan pada spot ini dapat diamati dengan pengamatan secara 

langsung dan menggunakan teropong binokuler. Terdapat sembilan titik pengamatan dalam 

spot ini yang sampai pada berakhirnya spot ini terdapat Coban Trisula ( Tabel 15). 

 

Tabel 15. Persebaran anggrek epifit pada titik-titik pengamatan spot I 

No. Spot 
Jenis Pohon 

Inang 

Jenis Anggrek 

Epifit 

Zonasi 

Zona 

1 

Zona 

2 
Zona 3 Zona 4 Zona 5 

1 

Titik pengamatan 

1  

(S 8°00'06,2" 

E 112°52'12,4") 

Kukrup 

(Engelhardia 

spicata) 

Tuberolabium 

odoratissimum 
- - - 5 rumpun - 

Eria 

hyacinthoides 
- - - - 

15 

rumpun 

Schoenorchis 

juncifolia 
- - - - 

11 

rumpun 

Bulbophyllum sp 

I 
- - - - 

50 

rumpun 

Bulbophyllum 

obtusipetalum  
-  - - 

30 

rumpun  

2 

Titik pengamatan 

2  

(S 8°00'09,9" 

E 112°52'14,7") 

Kukrup 

(Engelhardia 

spicata) 

Liparis 

parviflora 
- - - 

20 

rumpun 
- 

Bulbophyllum 

macrantum  
- - - 

30 

rumpun 
- 

3 

Titik pengamatan 

3  

(S 8°00'07,7" 

E 112°52'14,9") 

Kukrup 

(Engelhardia 

spicata) 

Agrostophyllum 

sp. 
- - - 

100 

rumpun 
- 

Eria 

hyacinthoides 
- - - 

30 

rumpun 
- 

Eria longifolia  - - - 
25 

rumpun 
- 
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Lanjutan Tabel 15 

No. Spot 
Jenis Pohon 

Inang 
Jenis Anggrek 

Epifit 

Zonasi 
Zona 

1 
Zona 

2 
Zona 3 Zona 4 Zona 5 

4 

Titik 

pengamatan 4  

(S 8°00'08,2" 

E 112°52'14,4") 

Tutup 

(Mallotus 

lipensis) 

Tuberolabium 

odoratissimum 
- - 

1 

rumpun 
- - 

Agrostophyllum 

sp 
- - - 

250 

rumpun 
- 

Eria longifolia  - - - 
60 

rumpun  
- 

5 

Titik 

pengamatan 5  

(S 8°00'08,5" 

E 112°52'13,5") 

Kukrup 

(Engelhardia 

spicata) 

Dendrobium 

linearifolium 
- - 

30 

rumpun 
- - 

Flickingeria 

aureiloba 
- - - - 

250 

rumpun 

Bulbophyllum 

obtusipetalum 
- - - 

40 

rumpun 
- 

Eria 

hyacinthoides 
- - - 

25 

rumpun 
- 

Liparis 

parviflora 
- - - 

75 

rumpun  
-  

6 

Titik 

pengamatan 6 

(S 8°00'07,5" 

E 112°52'13,2") 

Trete  

(Celtis sp.) 

Coelogyne 

miniata 
- - - 

10 

rumpun 
- 

Appendicula sp - - - 
15 

rumpun 
- 

Tuberolabium 

odoratissimum 
- - - 

2 

rumpun 
- 

Dendrobium 

linearifolium 

 

- - - 
90 

rumpun 
- 

7 

Titik 

pengamatan 7 

(S 8°00'06,3" 

E 112°52'13,4") 

Kukrup 

(Engelhardia 

spicata) 

Dendrobium 

linearifolium 
- - - 

35 

rumpun 
- 

Vanda tricolor - - - 
1 

rumpun 
- 

Eria longifolia - - - 
125 

rumpun 
- 

Appendicula sp 

 
- - - 

40 

rumpun 

 

- 

8 

Titik 

pengamatan 8 

(S 8°00'06,7" 

E 112°52'13,2") 

Kukrup 

(Engelhardia 

spicata) 

Agrostophyllum 

sp 
- - - 

10 

rumpun 
- 

Vanda limbata - - 
6 

rumpun 
- - 

Appendicula sp - - 

1 

rumpun 

 

- - 

9 

Titik 

pengamatan 9 

(S 8°00'02,9" 

E 112°52'15,2") 

Suren 

(Toona 

surenii) 

Dendrobium 

linearifolium 
- - - 

2 

rumpun 
- 

Eria 

hyacinthoides. 
- - - 

6 

rumpun 
- 
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Gambar 44. a) dan b). Gasebo dan lahan yang dapat dijadikan tempat parkir kendaraan 

bermotor di Resort Coban Trisula, c) Jalur tracking spot pengamatan I pada 

sembilan titik pengamatan anggrek epifit (Dokumentasi pribadi, 2019) 

  

a 

b 

c 
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2. Spot II 

Spot II merupakan spot yang terletak di dekat pertigaan arah menuju Jarak Ijo yang terletak 

pada koordinat 7°59'58,5" LS dan 112°52'21,1" BT. Terdapat cukup luas area parkir untuk 

kendaraan bermotor, akan tetapi tidak terdapat gasebo (Gambar 45). Medan pada spot ini 

tidak ekstrim dan hanya dilalui dengan tracking  sejauh 10 - 30 m. Keseluruhan anggrek 

epifit tersebut dapat diamati dengan menggunakan teropong binokuler. Terdapat dua pohon 

yang dijadikan inang oleh anggrek epifit yang dapat menjadi titik pengamatan (Tabel 16).  

 

Tabel 16. Persebaran anggrek epifit pada titik-titik pengamatan spot II 

No. Spot 
Jenis Pohon 

Inang 

Jenis 

Anggrek 

Epifit 

Zonasi  

Zona 

1 

Zona 

2 
Zona 3 Zona 4 Zona 5 

1 

Titik 

pengamatan 1  

(S 8°00'06,2"  

E 112°52'21,1")  

Kukrup 

(Engelhardia 

spicata) 

Vanda 

tricolor 
- - - 

1 

rumpun 
- 

Eria 

hyacinthoides 
- - - 

250 

rumpun 
- 

Vanda 

limbata 
- - - 

1 

rumpun 
- 

Bulbophyllum 

sp I 
- - - 

60 

rumpun 
- 

Eria 

mollucana 
- - - 

230 

rumpun 
- 

2 

Titik 

pengamatan 2  

(S 7°59'59,6"  

E 112°52'19,9")  

Pasang 

(Lithocarpus 

sundaicus)  

Bulbophyllum 

macrantum 
- - - 

100 

rumpun 

100 

rumpun 

Bulbophyllum 

sp I 
- - - 

80 

rumpun 
- 

Eria 

hyacinthoides 
- - 

50 

rumpun 

50 

rumpun 
- 

Flickingeria 

aureiloba 
- - - 

15 

rumpun 
- 

Eria 

longifolia 
- - - 

25 

rumpun 
- 

Eria 

bogoriencis  
- - - - 

50 

rumpun 
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Gambar 45. Lahan yang dapat dijadikan tempat parkir kendaraan bermotor pada spot 

pengamatan II (Dokumentasi pribadi, 2019) 

 

3. Spot III 

Spot III merupakan spot yang terletak di dekat Punden yang terletak pada koordinat 

7°59'37,6"LS dan 112°52'51,8" BT. Terdapat cukup luas area parkir untuk kendaraan 

bermotor, akan tetapi tidak terdapat gasebo (Gambar 46). Medan pada spot ini tidak ekstrim 

karena berada di tepi jalan raya yang terdapat area cukup luas untuk pengamatan sehingga 

dapat dikatakan cukup aman. Terdapat satu pohon yang dijadikan inang oleh anggrek epifit 

yaitu pohon Kukrup (Engelhardia spicata). Spot pengamatan ini wisatawan dapat 

mengamati jenis-jenis anggrek epidit yaitu Coelogyn miniata dan Schoenorcis juncifolia 

yang terletak pada zona 4 dan 5. Keseluruhan anggrek epifit tersebut dapat diamati dengan 

menggunakan teropong binokuler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 46. a) Pohon yang dijadikan inang oleh anggrek epifit pada spot pengamatan IIIb) 

Lahan yang dapat dijadikan tempat parkir kendaraan bermotor pada spot 

pengamatan III (Dokumentasi pribadi, 2019) 

a 
b 
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4. Spot IV 

Spot IV merupakan spot yang terletak di dekat sumber mata air  yang terletak pada koordinat 

7°59'23,4"LS dan 112°53'28,9" BT. Terdapat cukup luas area parkir untuk kendaraan 

bermotor dan terdapat gasebo (Gambar 47). Medan pada spot ini tidak ekstrim karena berada 

di tepi jalan raya yang terdapat area cukup luas untuk pengamatan sehingga dapat dikatakan 

cukup aman. Keseluruhan anggrek epifit tersebut dapat diamati dengan pengamatan secara 

langsung dan teropong binokuler. Terdapat satu pohon yang dijadikan inang oleh anggrek 

epifit yaitu Kukrup (Engelhardia spicata) (Tabel 17). 

 

Tabel 17. Persebaran anggrek epifit pada titik-titik pengamatan spot IV 

No. Spot 
Jenis Pohon 

Inang 

Jenis Anggrek 

Epifit 

Zonasi  

Zona 

1 

Zona 

2 

Zona 

3 
Zona 4 Zona 5 

1 

Titik 

pengamatan 1 

(S 7°59'23,4"  

E 112°53'28,9")  

Kukrup 

(Engelhardia 

spicata) 

Coelogyn 

miniata 
- - - 

200 

rumpun 

200 

rumpun 

Eria 

bogoriencis 
- - - 

50 

rumpun 

50 

rumpun 

Vanda limbata - - - 1 rumpun - 

Eria mollucana - - - 
10 

rumpun 
- 

Thrixspermum 

subulatum 
- - - 

100 

rumpun 

100 

rumpun 

Dendrobium 

linearifolium 
- - - - 

40 

rumpun 

Bulbophyllum 

sp I 
- - - - 

100 

rumpun 
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Gambar 47. a) Spot IV pengamatan anggrek epifit, b) Gasebo dan lahan yang dapat dijadikan 

tempat parkir kendaraan bermotor pada spot pengamatan IV (Dokumentasi 

pribadi, 2019) 

 

  

a 

b 
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5. Spot V 

Spot V merupakan spot yang terletak di kawasan danau Ranu Pani yang terletak pada 

koordinat 8°00'48,9"LS dan 112°56'45,3" BT. Terdapat cukup luas area parkir untuk 

kendaraan bermotor dan terdapat gasebo (Gambar 48). Medan pada spot ini tidak ekstrim. 

Dilalui dengan tracking sejauh sekitar 300 m dari tempat parkir kendaraan bermotor. 

Keseluruhan anggrek epifit tersebut dapat diamati dengan menggunakan teropong binokuler. 

Terdapat tiga pohon yang dijadikan inang oleh anggrek epifit yang dapat menjadi titik 

pengamatan (Tabel 18). 

 

Tabel 18. Persebaran anggrek epifit pada titik-titik pengamatan spot V 

No. Spot 
Jenis Pohon 

Inang 

Jenis Anggrek 

Epifit 

Zonasi  

Zona 

1 

Zona 

2 

Zona 

3 
Zona 4 Zona 5 

1 

Titik pengamatan 

1 

 (S 8°00'48,9"  

E 112°56'45,3")  

Cemara 

Gunung 

(Casuarina 

junghuhniana)  

Eria 

bogoriencis 
- - - 

150 

rumpun 
- 

Bulbophyllum 

sp I  
- - - 

50 

rumpun 
- 

Eria 

longifolia 
- - - 

1 

rumpun 
- 

2 

Titik pengamatan 

2  

(S 8°00'48,94" 

E 112°56'45,84")  

Cemara 

Gunung 

(Casuarina 

junghuhniana)  

Coelogyn 

miniata 
- - - 

50 

rumpun 
- 

Dendrochilum 

sp. 
- - - 

10 

rumpun 
- 

Bulbophyllum 

sp I  
- - - 

10 

rumpun 
- 

Dendrobium 

hasseltii 
- - - 

1 

rumpun 
- 

3 

Titik pengamatan 

3 

 (S 8°00'48,2" 

E 112°52'14,4") 

Cemara 

Gunung 

(Casuarina 

junghuhniana)  

Eria 

bogoriencis 
- - - 

10 

rumpun 

10 

rumpun 

Coelogyn 

miniata 
- - - 

50 

rumpun 

50 

rumpun 

Dendrochilum 

sp 
- - - 

5 

rumpun 

5 

rumpun 

Bulbophyllum 

miniatum 
- - - 

50 

rumpun 

50 

rumpun 

Bulbophyllum 

sp I 
- - - 

50 

rumpun 
- 
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Gambar 48. a) Gasebo dan lahan yang dapat dijadikan tempat parkir kendaraan bermotor 

pada spot pengamatan V, b) Jalur tracking pada spot V 

b 

a 
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6. Spot VI 

Spot VI merupakan spot yang terletak di kawasan danau Ranu Pani yang terletak pada 

koordinat 8°00'44,7" LS dan 112°56'52,2" BT. Medan pada spot ini cukup ekstrim (Gambar 

49). Wisatawan diharuskan untuk menaiki bukit dengan kemiringan sekitar 70° dengan 

tinggi sekitar 10 m. Dilalui dengan tracking sejauh sekitar 500 m dari tempat parkir 

kendaraan bermotor.Keseluruhan anggrek epifit tersebut dapat diamati dengan 

menggunakan pengamatan secara langsung. Terdapat dua pohon yang dijadikan inang oleh 

anggrek epifit yang dapat menjadi titik pengamatan (Tabel 19). 

 

Tabel 19. Persebaran anggrek epifit pada titik-titik pengamatan spot VI 

No. Spot 
Jenis Pohon 

Inang 

Jenis Anggrek 

Epifit 

Zonasi  

Zona 

1 

Zona 

2 

Zona 

3 
Zona 4 Zona 5 

1 

Titik 

pengamatan 1  

(S 8°00'44.7" 

E 112°56'52.2")  

Cemara 

Gunung 

(Casuarina 

junghuhniana)  

Dendrobium 

sanguinolentum 
- - - 

150 

rumpun 
- 

Bulbophyllum 

miniatum 
- - - 

50 

rumpun 

50 

rumpun 

2 

Titik 

pengamatan 1  

(S 8°00'44.7"  

E 112°56'52.2")  

Cemara 

Gunung 

(Casuarina 

junghuhniana)  

Eria bogoriencis - - - 
10 

rumpun 

10 

rumpun 

Coelogyn miniata - - - 
50 

rumpun 

50 

rumpun 

Dendrochilum sp. - - - 
10 

rumpun 

10 

rumpun 

Eria mollucana - - - 
10 

rumpun 
- 
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Gambar 49. Jalur tracking dan spot pengamatan anggrek epifit pada spot VI 
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Spot pengamatan anggrek epifit harus memiliki kriteria atau kelayakan untuk dapat 

menjamin kenyamanan dan juga keamanan wisatawan yang menikmatinya. Kriteria tersebut 

seperti luasan area yang memadai untuk parkiran kendaraan, jalur penjelajahan yang layak 

dan aman, dan juga keamanan pada saat melakukan pengamatan. Wisata pengamatan 

anggrek epifit ini masuk dalam kategori wisata minat khusus. Menurut Fandeli (2000) wisata 

minat khusus yang objek wisatanya berupa aspek alam, wisatawan dapat terfokus pada flora, 

fauna, geologi, taman nasional, hutan, sungai, danau, pantai, laut dan perilaku ekosistem 

tertentu. Berdasarkan tingkat pengetahuan, wisatawan dapat dibedakanmenjadi dua kategori, 

yakni wisatawan biasa dan wisatawan eco-tourist.Perbedaannya terletak yakni jika eco-

tourist mempunyai motivasimengunjungi destinasi wisata dengan tujuan tertentu. 

Berdasarkantujuan atau minat, ecotourism dapat dibedakan menjadi (Hakim, 2004): 

1. Hard care nature tourist, merupakan pelaku wisata, penelitiataupun anggota paket 

perjalanan wisata yang memangdirancang untuk pendidikan alam dan penelitian. 

2. Dedicated nature tourist, merupakan wisatawan yangmelakukan perjalanan pada 

kawasan-kawasan lindung. Selainitu juga wisatawan ingin mengetahui keindahan 

lanskap,kekayaan hayati serta budaya lokal. 

3. Mainstream nature tourist, merupakan wisatawan yang inginmemilki pengalaman yang 

berbeda dari sebelumnya. 

4. Casual nature tourist, merupakan wisatawan yangmenginginkan pengalaman menikmati 

alam sebagai perjalananberharga. 

 

Tipe wisatawan yang telah dijelaskan tersebut, maka dapatdijadikan dasar dari pembagian 

kriteria-kriteria yang sesuai untuk dijadikan penunjang wisata pengamatan anggrek epifit di 

sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu Pani(Tabel 16). Wisatawan yang terdiri dari 

berbagai macam profesi, usia, statusmaupun jenis kelamin, sangat berperan penting dalam 

suatu pembagiankarakteristik dari setiap atraksi wisata yang disarankan. Atraksi wisatayang 

nantinya akan dijadikan sebuah produk baru diharapkan mampumemberikan sebuah inovasi 

baru untuk wisatawan, maka harus terdapatsebuah pembagian dari kategori-kategori 

tersebut. Konsep karakteristikpembagian produk untuk wisatawan dibagi menjadi tiga yaitu 

(Setiawan& Ida, 2016): 

1. Karakteristik Sosio-demografis 

Pembagian berdasarkan karakteristik diantaranya adalah jeniskelamin, umur, status 

perkawinan, tingkat pendidikan, pekerjaan, kelassosial, ukuran keluarga atau jumlah 

anggota keluarga dan lain-lain yangdielaborasi dari karakteristik tersebut. 
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2. Karakteristik geografis 

Karakteristik geografis membagi wisatawan berdasarkan lokasitempat tinggalnya yang 

selanjutnya dapat dikelompokkan berdasarkanukuran (size) kota tempat tinggal (kota kecil, 

menengah,besar/metropolitan), kepadatan penduduk di kota tersebut dan lain-lain. 

3. Karakteristik psikografis 

Sementara itu karakteristik psikografis membagi wisatawan ke dalamkelompok-kelompok 

berdasarkan kelas sosial, life-style dan karakteristikpersonal, sehingga pembagian ini sangat 

berbeda dengan pembagiankarakteristik sosio demografis dan geografis. Dimana wisatawan 

dalamkelompok demografis yang sama tetapi mungkin memiliki profil psikografis yang 

sangat berbeda.
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Tabel 20. Analisis spot-spot wisata pengamatan anggrek epifit 

No. Spot Deskripsi umum Keterangan 

1. Spot 1 Terletak pada jalur wisata Coban 

Trisula. Berada pada ketinggian 

1.422 mdpl dan pada koordinat 

8°00'06.2" LS dan 112°52'12,4" 

BT.  

1. Dibuka untuk wisatawan pria atau wanita 

segala profesi, (misal: wiraswasta, pelajar, 

pegawai negeri sipil)  

2. Diperuntukkan untuk wisatawan dengan 

retang usia antara 17-40 tahun 

3. Diakses dengan cara berseoeda motor dan 

tracking sejauh 800 m dengan medan tidak 

ekstrim 

4. Terdapat luasan area yang memadai untuk 

parkir sepeda motor dan gasebo 

2. Spot 2 Terletak di sekitar arah menuju 

Jarak Ijo. Berada pada ketinggian 

1.435 mdpl dan terletak pada 

koordinat 7°59'58.5" LS dan 

112°52'21,1" BT 

1. Dibuka untuk wisatawan pria atau wanita 

segala profesi, (misal: wiraswasta, pelajar, 

pegawai negeri sipil)  

2. Diperuntukkan untuk wisatawan dengan 

retang usia antara 17-60 tahun 

3. Diakses dengan cara bersepda motor dan 

tracking sejauh 10-20 m dengan medan 

tidak ekstrim 

4. Terdapat luasan area yang memadai untuk 

parkir kendaraan bermotor  

3. Spot 3 Terletak di di tepi jalan raya dekat 

punden di sekitar koridor setelah 

Jarak Ijo. Berada pada ketinggian 

1.435 mdpl dan terletak pada 

koordinat 7°59'37.6" LS dan 

112°52'51.8" BT 

1. Dibuka untuk wisatawan pria atau wanita 

segala profesi, (misal: wiraswasta, pelajar, 

pegawai negeri sipil)  

2. Diperuntukkan untuk wisatawan dengan 

retang usia antara 17-60 tahun 

3. Diakses dengan cara bersepeda motor 

dengan medan tidak ekstrim 

4. Terdapat luasan area yang memadai untuk 

parkir kendaraan bermotor 

4. Spot 4 Terletak did ekat sumber air arah 

menuju Desa Ngadas. Berada pada 

ketinggian 1.521 mdpl dan terletak 

pada koordinat 7°59'23.4" LS dan 

112°53'28.9" BT 

1. Dibuka untuk wisatawan pria atau wanita 

segala profesi, (misal: wiraswasta, pelajar, 

pegawai negeri sipil)  

2. Diperuntukkan untuk wisatawan dengan 

retang usia antara 17-60 tahun 

3. Diakses dengan cara bersepeda motor 

dengan medan tidak ekstrim 

4. Terdapat luasan area yang memadai untuk 

prkir kendaraan bermotor dan gasebo 
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Lanjutan Tabel 20 

5. Spot 5 Terletak di sekitar tepi danau Ranu 

Pani. Berada pada ketinggian 2.129 

mdpl dan pada koordinat 8°00'48.9" 

LS dan 112°56'45.3" BT 

1. Dibuka untuk wisatawan pria atau wanita 

segala profesi, (misal: wiraswasta, pelajar, 

pegawai negeri sipil)  

2. Diperuntukkan untuk wisatawan dengan 

retang usia antara 17-60 tahun 

3. Diakses dengan cara bersepeda motor dan 

tracking sejauh 300 m dengan medan tidak 

ekstrim 

4. Terdapat luasan area yang memadai untuk 

prkir kendaraan bermotor dan gasebo  

6. Spot 6 Terletak di sekitar tepi danau Ranu 

Pani. Berada pada ketinggian 2.140 

dan pada koordinat 8°00'44.7" LS 

dan 112°56'52.2" BT 

1. Dibuka untuk wisatawan pria atau wanita 

segala profesi, (misal: wiraswasta, pelajar, 

pegawai negeri sipil)  

2. Diperuntukkan untuk wisatawan dengan 

retang usia antara 17-40 tahun 

3. Diakses dengan cara bersepeda motor dan 

tracking sejauh 500 m dengan cukup 

ekstrim yaitu dengan menaiki bukit setinggi 

sekitar 10 m dengan kemiringan sekitar 70°  

4. Terdapat luasan area yang memadai untuk 

prkir kendaraan bermotor dan gasebo 

 

Konsep wisata pengamatan anggrek epifit yang disarankan adalah berbasis ekowisata.. 

Ekowisata yang dimaksudkan yaitu terdapat adanya upaya konservasi lingkungan, aspek 

pengetahuan atau pendidikan dan pemberdayaan masyarakat lokal dengan upaya 

peningkatan konservasi anggrek epifit melalui ekowisata tersebut. Program-program wisata 

tersebut diklasifikasikan berdasarkan dari empat desain jalur yang telah disarankan dan 

program wisata yang disarankan juga mengacu pada pembagian zonasi pada Taman 

Nasional(Tabel 17). Menurut Arida (2016) menyatakan bahwa suatu kegiatan dapat 

dikatakan ekowisata jika terdapat lima hal seperti (1) perjalanan wisata yang harus 

bertanggung jawab, (2) dilakukan pada kawasan alam atau daerah yang dikelola secara 

kaidah alam, (3) memiliki tujuan selain untuk menikmati pesona alam, tetapi juga untuk 

mendapatkan pengetahuan mengenai fenomena alam serta budaya lokal, (4) terdapat upaya 

konservasi sumber daya alam, dan (5) pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka 

peningkatan perekonomian.  

Berdasarkan lima hal yang telah disebutkan, maka dalam ekowisata hal yang harus 

dipertimbangkan adalah adanya unsur konservasi alam dan pemberdayaan masyarakat lokal. 
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Unsur konservasi ini sebagai bentuk pertanggung jawaban wisatawan sebagai pelaku wisata 

terhadap alam yang telah digali potensinya yang telah dijadikan sebagai suatu atraksi wisata. 

Unsur konservasi tersebut dapat berupa pelestarian lingkungan sekitar tempat wisata yaitu 

adanya upaya reboisasi di sepanjang koridor Coban Trisula dengan menanami pohon – 

pohon yang dominan menjadi inang anggrek epifit.  

 

Tabel 21. Program wisata pada koridor Coban Trisula-Ranu Pani 

Desain jalur 

Zonasi 

Pengelolaan 

TNBTS 

Panjang 

lintasan 

(km) 

Kekayaan 

anggrek 
Potensi spot 

Program 

wisata 

Coban 

Trisula 

Zona 

Pemanfaatan, 

Inti, dan 

Rimba 

 

5 

19 jenis 

anggrek 

epifit 

S1-S4 
Orchid 

watching 

Desa Ngadas Zona 

Pemanfaatan 

dan Zona 

Rimba 

 

3 

- - - 

Jemplang Zona Inti, 

Rehabilitasi, 

Pemanfaatan, 

Rimba 

 

1,6  

- - - 

Ranu Pani Zona Inti, 

Rehabilitasi, 

Pemanfaatan 

5,4 9 jenis 

anggrek 

epifit 

S5-S6 
Orchid 

watching 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Jenis-jenis anggrek epifit yang ditemukan di sepanjang koridor Coban Trisula-Ranu Pani  

adalah Eria moluccana, Schoenorchis juncifolia, Vanda limbata, Tuberolabium 

odoratissimum  yang ditemukan pada zona 3, 4, dan 5. Agrostophyllum sp., Appendicula 

sp., Bulbophyllum macrantum, Bulbophyllum miniatum, Bulbophyllum obtusipetalum, 

Bulbophyllum sp I, Coelogyne miniata, Dendrobium linearifolium, Dendrobium hasseltii, 

Dendrobium sanguinolentum, Dendrochilum sp., Eria bogoriensis, Eria hyacinthoides, 

Eria longifolia, Flickingeria aureiloba, Liparis parviflora, Thrixspermum subulatum, 

Vanda tricolor yang ditemukan pada zona 4 dan 5.  

2. Jenis-jenis pohon inang bagi habitat anggrek epifit di koridor sepanjang Coban Trisula – 

Ranu Pani terdiri dari pohon inang Kukrup (Engelhardia spicata), Cemara Gunung 

(Casuarina junghuhniana), Bangkongan (Turpinia sphaenocarpa), Astronea spectabilis, 

dan Jenitri (Elaeocarpus genitri ) dimana jenis anggrek epifit yang ditemukan tumbuh 

mendominasi adalah Coelogyne miniata. Jenis pohon inang Pasang (Lithocarpus 

sundaicus), Anggrung (Trema orientalis), dan Pampung (Macropamax dispermus), jenis 

anggrek epifit yang mendominasi adalah Bulbophyllum macrantum. Jenis pohon inang 

Dada Putih (Acer laurinum) anggrek epifit yang mendominasi adalah Eria bogoriencis. 

Jenis pohon inang Trete (Celtis sp.) anggrek epifit yang mendominasi adalah Eria 

longifolia. Jenis pohon inang Tutup (Mallotus paniculatus) anggrek epifit yang tumbuh 

mendominasi adalah Flickingeria aureiloba.  Jenis pohon inang Suren (Toona sureni) 

anggrek epifit yang tumbuh mendominasi adalah Eria hyacinthoides. Jenis-jenis pohon 

tersebut telah dipetakan menjadi desain jalur wisata pengamatan anggrek epifit sebanyak 

33 titik pengamatan.  

3. Wisatawan menyatakan cukup mengetahui tentang tumbuhan anggrek epfit sehingga 

penting adanya pemberian informasi atau pengenalan mengenai anggrek epifit sebagai 

salah satu bagian dari keanekaragaman hayati dari kawasan koridor hutan Coban Trisula 

- Ranu Pani kepada wisatawan yang berkunjung melalui beberapa cara seperti 

menyediakan guide. Wisatawan menyatakan setuju bahwa anggrek memiliki daya tarik 

yang terletak pada bagian pseudobulb, daun dan bunga. Wisatawan menyatakan bahwa 

sarana dan aksesibilitas di sepanjang koridor Coban Trisula - Ranu Pani cukup memadai. 
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Wisatawan menyatakan sangat setuju apabila diadakan kegiatan atau festival yang 

berhubungan dengan konservasi tumbuhan anggrek epifit. 

4. Didapatkan peta jalur pengamatan wisata anggrek epifit dan distribusi anggrek epifit 

beserta pohon inang. Terdiri dari 33 pohon yang dijadikan inang anggrek epifit, 41 pohon 

potensial sebagai inang anggrek epifit dan enam spot pengamatan anggrek epifit. 

Pembagian desain jalur dibagi menjadi empat area yang terdiri dari Coban Trisula, Desa 

Ngadas, Jemplang, dan Ranu Pani. Hal ini didasarkan pada pengelolaan kawasan yang 

berbeda. TNBTS membagi kawasan ke dalam sistem zonasi diantaranya zona inti, zona 

pemanfaatan, zona rimba, zona rehabilitasi, zona tradisonal, zona religi, zona khusus, 

sehingga Coban Trisula masuk ke dalam zona inti, pemanfaatan dan rimba, Desa Ngadas 

masuk ke dalam zona pemanfaatan dan zona tradisional, Jemplang masuk ke dalam zona 

inti, rehabilitasi, pemanfaatan dan rimba dan Ranu Pani masuk ke dalam zona 

pemanfaatan, inti dan rehabilitasi. Dimana wisatawan biasanya hanya diijinkan pada 

kawasan yang berada pada zona pemanfaatan, sehingga rekomendasi program wisata 

yang disarankan yaitu Orchid watching.  

 

5.2 Saran 

Saran dari penelitian ini adalah:  

1. Diharapkan dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut di kawasan koridor sepanjang 

Coban Trisula – Ranu Pani dalam pengembangan hutan pendidikan. Pemberian 

informasi-informasi mengenai keanekaragaman flora khususnya anggrek epifit dan fauna 

bisa dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan adanya guide dan pembagian 

leaflet.  

2. Disarankan untuk dilakukam penanaman dan introduksi anggrek epifit terhadap pohon-

pohon yang dapat digunakan sebagai inang dari anggrek epifit terutama pada kawasan 

Desa Ngadas dan Jemplang. Hal ini dilakukan sebagai upaya konservasi anggrek epifit 

dan pohon inang yang statusnya hampir punah.  
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LAMPIRAN 

 

LT 1. Persepsi wisatawan dan karyawan TNBTS terhadap anggrek epifit sebagai atraksi 

wisata 

KUESIONER 

Persepsi wisatawan terhadap anggrek epifit sebagai atraksi wisata 

Nama  :.........................................................................  

Usia   :.........................................................................  

Jenis Kelamin : P/L 

No. Pernyataan 
Skor 

1 2 3 4 5 

 Pengetahuan      

1. Mengetahui tentang tumbuhan anggrek epifit      

2. Mengetahui ciri-ciri dari tumbuhan anggrek epifit      

3. 
Dapat membedakan antara tumbuhan anggrek epifit dengan tumbuhan epifit 

lainnya 
     

4. Mengetahui habitat dari tumbuhan anggrek epifit      

5. Mengetahui manfaat dari tumbuhan anggrek epifit      

6. 
Pernah melihat tumbuhan anggrek epifit di koridor sepanjang Coban Trisula - 

Ranu Pani 
     

7. 
Kondisi tumbuhan anggrek epifit di koridor sepanjang Coban Trisula - Ranu 

Pani dalam kondisi terawat 
     

. Daya Tarik dan Atraksi Wisata (Ekowisata)      

8. 
Tumbuhan anggrek epifit di koridor sepanjang Coban Trisula -Ranu Pani 

sangat menarik untuk dilihat  
     

9. 
Bunga tumbuhan anggrek epifit memiliki keindahan melebihi bunga tumbuhan 
lain 

     

10. Tumbuhan  anggrek dijadikan sebuah atraksi wisata (ekowisata)      

11. 
Tumbuhan anggrek epifit memiliki bagian yang menarik yaitu pada bagian 
pseudobulb, daun, dan bunga 

     

12 
Pernah berkunjung ke destinasi wisata lain yang menggunakan anggrek epifit 

sebagai daya tarik wisata 
     

 Sarana dan Aksesibilitas      

13. Aksesibilitas koridor Coban Trisula - Ranu Pani sangat memadai      

14. Kondisi koridor Coban Trisula - Ranu Pani layak menjadi jalur kawasan wisata      

15. Kawasan koridor Coban Trisula - Ranu Pani sangat mudah dijangkau      

16. 
Terdapat objek wisata yang menarik di sekitar koridor Coban Trisula - Ranu 

Pani 
     

17. 
Perlu ditambahkan objek wisata baru di sekitar koridor Coban Trisula - Ranu 

Pani 
     

18. 
Diadakan kegiatan terkait konservasi anggrek epifit disekitar koridor Coban 
Trisula - Ranu Pani 

     

 
Keterangan Skor : 

1. Sangat tidak setuju/sangat tidak paham/sangat tidak menanrik 

2. Tidak setuju/tidak paham/tidak menarik 

3. Cukup/kurang paham/kurang menarik 

4. Setuju/paham/menarik 

5. Sangat setuju/sangat paham/sangat menarik 

  



106 
 

LT 2. Sertifikat bebas plagiasi 
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LT 3. Artikel ilmiah penelitian 

 

 

 

 


